
La primera edició de la Setmana de la Pedra Seca
desborda totes les previsions d’inscripcions i participació

• La Setmana de la Pedra Seca, impulsada per COL·LABORAxPAISATGE en col·laboració 
amb nombroses entitats per commemorar el 2on aniversari de la declaració de la 
tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la 
UNESCO, promou la realització de 90 activitats impulsades per un centenar d’entitats.

• Del 23 al 29 de novembre de 2020, i per primera vegada, els Països Catalans 
s’uneixen per reivindicar el patrimoni de la pedra seca i la seva tècnica constructiva.

• Les xarxes socials s’omplen d’imatges amb la pedra seca com a protagonista, mos-
trant i reivindicant la importància i bellesa d’aquest patrimoni des de l’escala més local.

• Durant el mes de novembre, la web de la Setmana de la Pedra Seca ha rebut 
22.000 consultes, i el mapa d’ubicacions ha tingut més de 12.000 visualitzacions.

La primera edició de la Setmana de la Pedra Seca ha desbordat totes les expectatives 
d’inscripció i de participació. Centenars de persones han aprofitat, aquests dies, per omplir 
les xarxes socials d’incomptables imatges amb la pedra seca com a protagonista, mostrant 
i reivindicant la importància i bellesa d’aquest patrimoni des de l’escala més local.

Paral·lelament, s’han impulsat una norantena d’activitats per part d’un centenar d’entitats 
i col·lectius d’arreu dels Països Catalans, tot i que inicialment les previstes eren 80. El mal 
temps i les mesures de prevenció Covid han obligat a posposar algunes de les activitats, i 
també han fet que moltes s’hagin dirigit al públic local i amb aforaments limitats, o bé 
que s’hagin buscat nous formats online, accessibles a tothom, fet que ha possibilitat 
també recuperar-les de manera virtual [enllaç].

Les activitats s’han organitzat en tres grans categories:
• sortides i visites guiades per conèixer in situ el patrimoni
• cursos, tallers i jornades de contrucció i restauració, 
• activitats de divulgació, tals com jornades i xerrades online, entregues de premis, pre-
sentacions, concursos i crides a les xarxes,...

Les activitats s’han pogut seguir tant a l’Agenda online i al mapa d’ubicacions com a les 
xarxes de la Setmana de la Pedra Seca (Facebook i Instagram @SetmanadelaPedraSeca, 
Twitter @SetmPedraSeca) i mitjançant el hashtag #SetmanadelaPedraSeca.

COL·LABORAxPAISATGE valora molt positivament la gran afluència de participació i l’esforç 
de les entitats i col·lectius, que s’han volcat en organitzar activitats adaptades a les 
circumstàncies actuals de Covid i en reinventar-se proposant nous formats de divulgació. 
En aquest sentit, Maite Oliva, coordinadora del projecte, assenyala que: “Ens trobem en uns 
moments molt difícils, i que tantes entitats hagin organitzat activitats a l’entorn de la pedra 
seca, amb l’esforç que això suposa, ens fa veure que aquesta iniciativa es percep, des del 
sector, com a engrescadora, però també com a útil i necessària”.

https://www.collaboraxpaisatge.cat/la-1a-edicio-de-la-setmana-de-la-pedra-seca-desborda-totes-les-previsions/
http://www.collaboraxpaisatge.cat/accio/agenda-setmana-de-la-pedra-seca
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_dPaYhcqWZ1HjDUeuRcea3Wnr88vo0TC&usp=sharing 
https://www.facebook.com/SetmanadelaPedraSeca/
https://www.instagram.com/setmanadelapedraseca/
https://twitter.com/setmpedraseca


Als Països Catalans existeix un importantíssim patrimoni rural de pedra seca que articula 
el paisatge: barraques, forns, sínies, fonts, marges, tines,…, moltes d’elles protegides com a 
BCIL (Béns Culturals D’interès Local), BCIN (Béns Culturals d’Interès Nacional) o ZIE (Zones 
d’Interès Etnològic), o bé situats dintre de parcs naturals o altres categories d’espais protegits.

Però malgrat els seus diversos valors (ecològics, estètics, històrics i identitaris), es troba 
immers en una dinàmica d’abandó que comporta el seu deteriorament i destrucció, 
i que coincideix, malauradament, amb la desaparició de l’ofici de marger i la pèrdua 
del coneixement d’aquesta tècnica constructiva. Entitats i voluntaris s’esforcen, des 
de fa molts anys, per mantenir, restaurar i divulgar aquest patrimoni i aquesta tècnica 
que, d’altra banda, s’ha demostrat també vàlida per a donar resposta als reptes de 
l’arquitectura contemporània.

Per això, i coincidint amb el 2n aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra 
seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO el 28 de novembre 
de 2018, COL·LABORAxPAISATGE ha impulsat la Setmana de la Pedra Seca en col·labo-
ració amb nombroses entitats del territori. Una setmana per a l’organització i promoció 
d’activitats relacionades amb la pedra seca arreu dels Països Catalans que neix amb 
l’objectiu de visibilitzar i posar en valor no només aquest patrimoni sinó especialment 
l’important teixit d’entitats, col·lectius i persones voluntàries en què se sustenta el co-
neixement, la divulgació i el manteniment de la pedra seca a casa nostra.

Maite Oliva Alsina
Coordinadora de COL·LABORAxPAISATGE
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