Desenvolupament rural
de les construccions de
pedra seca
Jornada tècnica
FREGINALS, dissabte 15 de desembre de 2018
Presentació
Les construccions de pedra en sec
són un element patrimonial de gran
importància a les nostres comarques.
La seva conservació, la preservació
de la tècnica de construcció, i la
capacitat de donar-li nous usos són
claus en l’objectiu de protegir el nostre
patrimoni i que aquest esdevingui un
actiu
en
el
desenvolupament
econòmic de les nostres terres.
En aquest àmbit, la jornada vol
transmetre per al seu ús el treball del
Col·legi
d’Arquitectes,
de
les
universitats,
entitats
de
desenvolupament i entitats locals
implicades en l’objectiu comú.

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Ferran Grau, director territorial del DARP.
10.30 h Pedra en sec a la comarca del Montsià
Sr. Miquel Subirats, director de l’IES La Sénia.
11.00 h Pausa
11.15 h Una pedra més en el marge
Sr. Antoni López Daufí, vocal de Cultura del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) a les Terres de l’Ebre.
11.45 h Projectes: Col·labora per Paisatge i Custòdia per
Desenvolupament
Sr. Rubén Alegria Maureso, gerent del Consorci
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (BEMO).
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12.15 h Protecció i difusió de la pedra en sec a Freginals 2011-2019
Sr. Àlex Farnós, director del Museu de les Terres de l’Ebre.
Sra. Judith Miralles, regidora de l’Ajuntament de Freginals.
Sr. Pere Luque, Ajuntament de Freginals.
12.45 h Tècnica de la pedra en sec
Sr. Josep Ramon Benet, Aldo-vert.
13.00 h La tècnica de la pedra en sec “Patrimoni de la Humanitat”
Sr. Sergi Coll, professor d’arquitectura de la URV.
13.30 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr. Josep Roncero, alcalde de Freginals.

Organització

Lloc de realització
Casal de Freginals
Carrer Mossen Miquel núm. 16
Localització: https://goo.gl/maps/T6hrAkaExSk
43558 FREGINALS

Col·laboració

Ajuntament de Freginals

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxmO7wpIwKcr9JLudYbZd70E
dfa5DJZCA_lj8JRAof80mseg/viewform?vc=0&c=0&w=1
o bé (A/e: leader@leader.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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