
 

 

Del 23 al 29 de novembre de 2020, tots els racons dels Països Catalans reivindicaran el 
patrimoni de la pedra seca i la seva tècnica constructiva organitzant activitats a l’entorn 
de la pedra seca per posar-la en valor. 

 
Des de Naturalea fa ja 25 anys que treballem amb la pedra seca i volem seguir 
contribuint a donar a conèixer aquesta joia de l’arquitectura rural i participant en la seva 
recuperació i divulgació. 

Per aquest motiu i en el marc de la Setmana de la Pedra Seca hem organitzat una 
xerrada on line. 

Xerrada/webinar: CAMINS, POUS, ALJUBS, FORNS, TINES... LA 
RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI DE LA PEDRA SECA  

Amb la participació de Xavier Campillo i Albert Sorolla 

Data: Dijous 26 de novembre 

Horari: De 18 a 19:30h 

La xerrada es farà mitjançant la plataforma ZOOM 

Durant el matí de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-
la. 

Les inscripcions gratuïtes es realitzen mitjançant la web 
https://forms.gle/q6jxECWaWJWPP1P77 

 
Els marges, empedrats i esglaons de pedra seca són habituals en la xarxa de camins a 
Catalunya. Molts d’ells fa 100 anys formaven part de les xarxa bàsica de comunicació. 
Aquests camins tenen un gran valor patrimonial pel que n’hem de garantir la seva 
conservació. Són a més una meravella més de la pedra en sec. En Xavier Campillo i 
Besses ens farà una exposició sobre la conservació dels camins en altres temps. 

L’origen de l’economia circular a Catalunya es va iniciar ja fa moltes dècades i va de la 
mà de la pedra seca en nombroses petites industries ubicades en el territori. Des de 
Naturalea hem tingut l’oportunitat de restaurar i posar en valor molts forns de pega, forns 
de rajola, pous de glaç, pous de neu, algubs, tines, barraques de vinya… Albert Sorolla 
ens parlarà de molts d’aquests exemples d’infraestructures de pedra en sec restaurades 
en els darrers 25 anys. 


