La pedra seca al Bages.
Iniciatives per valoritzar
aquest patrimoni
Jornada tècnica en línia
Dimecres 25 de novembre del 2020

Presentació
La jornada vol posar en valor les
construccions de pedra seca de la
Catalunya central i les iniciatives dels
que treballen amb aquest objectiu.
Al Bages trobem una gran quantitat de
construccions bastides amb pedra que
donen resposta a múltiples necessitats
existents en l’època que es van
construir.
Es tracta d’una arquitectura sempre
integrada a l’entorn, i que s’ha
practicat amb tanta abundància que
ha contribuït decisivament a la
configuració del seu paisatge.
Per aquest motiu volem difondre i
posar en valor les construccions i
activitats relacionades del nostre
territori.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboradors

Programa
15.50 h Entrada a la plataforma i benvinguda
16.00 h Presentació de la jornada
Sra. Glòria Colom, professora de l’Escola Agrària de Manresa.
16.10 h Col·labora x Paisatge: un projecte transversal
Sra. Maite Oliva, coordinadora del projecte a Col·labora x Paisatge.
16.20 h Iniciatives d’entitats públiques i socials:
- El Parc del Secà
Sr. Ricard Jorba, Consorci per a la Gestió de residus del Bages.
- Premis Viu la Pedra Seca, presentació dels premiats en l’edició
2020
Sr. Josep Soler, expert en pedra seca i membre del jurat. Consell
Regulador del Bages.
- Impacte i valor social de la pedra seca al Projecte Activa’t
Sr. Pau Collado, Caritas Arxiprestal de Manresa.
16.50 h Torn obert de preguntes
17.00 h Iniciatives empresarials
- El valor de la pedra seca en els projectes turístics
Sr. David Esteller, Tourislab.
- Enoturisme: les tines a peu de vinya
Sr. Ricard Vilalta, Bages terra de vins.
- Itinerari de la Solana dels Comtals
Srs. Josep M. Noguera, Josep Lluís Victori i Isaac Casanellas,
Condals Group.
- El forn de la Calç
Sra. Roser Oduber, CACIS Calders.
17.40 h Torn de preguntes i cloenda de la jornada
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Manresa:
Sra. Joana Amador (Tel.: 938749060 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)
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