
 

 

Divendres 5 de novembre  

Casal Municipal (plaça de l’Església – Móra la Nova) 

16.00 h – Recepció dels participants. 

16.30 h – Acte oficial d’inauguració. 

 

Àmbit 1. Patrimoni: catalogació, paisatge, conservació i llengua 

17.00 h – Ponència: "Valoració dels deu anys de la Wikipedra, resultats i reptes". A càrrec 

de Ramon Artigas (Drac Verd – APSAT), Joan Maria Vives (APSAT) i Jordi Grau 

(Observatori del Paisatge de Catalunya.  

17.30 h – Comunicacions Àmbit 1: 

17.30 h – “De la memòria oral a l’anàlisi científic. La representació de les construccions 

de pedra en sec com una eina d’estudi i de catalogació”. A càrrec de Cèlia Mallafrè, 

Agustí Costa, Sergio Coll, Maria Segura, Anna Boyer i Ferran Modinos (Universitat 

Rovira i Virgili). 

17.40 h – “Construcció dels pous de gel del Camp de Tarragona”. A càrrec de Sergio 

Coll Pla, Agustí Costa Jover i Cèlia Mallafrè Balsells (Universitat Rovira i Virgili). 

17.50 h – “La pedra en sec: una eina de desenvolupament d’oportunitats en un entorn 

rural. Vint anys d’experiències de la Fundació el Solà”. A càrrec de Cèlia Mallafrè 

Balsells i membres del patronat de la Fundació el Solà.  

18.00 h – “Inventari de les construccions de pedra seca de Banyeres del Penedès (el Baix 

Penedès)”. A càrrec de Robert Rovira i Ferré (Drac Verd). 

18.10 h – “Inventari de les construccions de pedra seca de Bellvei  (el Baix Penedès)”. A 

càrrec de Robert Rovira i Ferré (Drac Verd). 



18.20 h – “Catalogació, restauració i difusió del patrimoni de la pedra seca de Cunit (el 

Baix Penedès)”. A càrrec de Robert Rovira i Ferré (Drac Verd). 

18.30 h – “Problemàtica negativa de la pedra seca a L’Arboç”. A càrrec de Robert 

Rovira i Ferré (Drac Verd). 

18.40 h – “Resum històric sobre els tretze anys del Grup de Pedra Seca de Castellar del 

Vallès”. A càrrec de Joan Roura (Grup de Recerca de la Pedra Seca del Centre 

Excursionista de Castellar del Vallès). 

18.50 h –  “Les construccions ramaderes de l’entorn del Coll de la Creueta”. A càrrec de 

Joan Maria Vives i Teixidó (APSAT). 

19.00 h – “Les estructures de pedra seca i la geologia del Penedès”. A càrrec de 

Montserrat Travé Vives i Abraham Guillén Villar (Institut d’Estudis Penedesencs). 

19.10 h – “Arquitectura amb arquitectes o sense? La transformació del paisatge de la 

pedra en sec a la Terra Alta”. A càrrec de Jaume Plans i Maestra (historiador i gestor 

cultural de la UOC). 

19.20 h – “Estudi sobre una cabana de volta a la Terra Alta.  La cabana dels vint-i-dos 

dies”. A càrrec de Francesc Xavier Solé Borràs (Amics de l’Arquitectura Popular).   

19.30 h – “La barraca de Jaume de la Cota de Mont-roig del Camp (el Baix Camp). 

Estudio preliminar y propuestas arqueológicas”. A càrrec d’Almudena Machhadi 

Fernández, David Lledó Hernández, Joan Llaberia i Pi, Mireia Bartolomé i Tobías 

(estudiants del grau en Arqueologia de la Universitat de Barcelona).  

19.40 h – “Breu repàs de la trajectòria de deu anys del Centre d’Interpretació de la Pedra 

Seca de Torrebesses”. A càrrec de Diego Teruel Roca (Centre d’Interpretació de la Pedra 

Seca de Torrebesses).  

19.40 h – “Murs de pedra seca als baluards d’Alguaire, Viladesens, i Montblanc”. A 

càrrec de Magda Saura i Carulla (arquitecta i historiadora de l’art – Universitat 

Politècnica de Catalunya). 

19.40 h – “La preservació de la pedra seca des del món local”. A càrrec de Maite Oliva 

Alsina (regidora de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Llers, l'Alt Empordà).  

19.50 h – “El renaixement de la pedra seca a la Lorena”. A càrrec de Joan Lloret i Salvo 

(agent tècnic del Parc Natural Regional de Lorena). 

20.00 h –  “Biodiversitat i pedra seca. Hàbitat per a moltes espècies”. A càrrec de Marc 

Torrents (GEPEC-Ecologistes de Catalunya). 

20.30 h – Tancament de la Jornada.  

22.00 h – 11a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2021: Mostra d’audiovisuals 

de pedra seca:  

– “Fundació El Solà. Vintè aniversari: 1999-2019” (Fundació El Solà, 2019, 25 min.). 



– “Tipus de construccions en pedra seca” (Institut d’Estudis Penedesencs, 2020, 12 min.). 

– “Construccions de pedra seca: com protegir-les?” (Institut d’Estudis Penedesencs, 2020, 

12 min.). 

– “La pedra seca a l'Anoia” (Institut d’Estudis Penedesencs, 2020, 14 min.). 

 

Dissabte 6 de novembre 

Casal Municipal (plaça de l’Església – Móra la Nova) 

9.00 h – Acreditacions. 

 

Àmbit 2. Educació formal i no formal 

9.30 h – Taula rodona sobre restauració i aprenentatge. Amb la participació de: Roger 

Solé (Associació Gremi dels Margers de Catalunya), Francesc Xavier Solé (Amics de 

l’Arquitectura Popular) i Joan Roura (Grup Barracaire de Castellar del Vallès). Modera: 

Ferran Bergonyó (Escola Orígens). 

10.00 h – Comunicacions Àmbit 2: 

10.00 h – “Pedra sobre pedra. Projecte educatiu sobre el patrimoni i la tècnica 

constructiva de la pedra en sec”. A càrrec de Cèlia Mallafrè Balsells i membres del 

patronat de la Fundació el Solà. 

10.10 h – “Entenem l’ESCOLA com un agent educatiu estretament vinculat amb l’entorn. 

Entenem l’ENTORN com el poble, les tradicions, la llengua, el país”. A càrrec de 

Cristina Alberich Guinjoan (Escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp, 

el Baix Camp). 

10.20 h – “La maleta pedagògica i el circuit experiencial del Mas de Burot a Horta de 

Sant Joan”. A càrrec d’Íngrid Bertomeu Cabrera i Maite Hernández Sahagún 

(antropòlogues – Ínclita Cultura). 

10.30 h – “Els documentals com a eina de difusió”. A càrrec d’Abraham Guillén Villar 

(Institut d’Estudis Penedesencs). 

10.40 h – Pausa – cafè. 

11.00 h – Visita als forns d’oli de ginebre de Riba-roja en el marc de la 4a. Festa de l’Oli 

de Ginebre de Riba-roja d’Ebre. 

14.00 h – Dinar a Riba-roja d’Ebre. 

15.30 h – Visita al Centre d’Interpretació de la Mina i als anjubs de la Torre de l’Espanyol. 



18.00 h – Visita a l’exposició “Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya”, situada a 

l’Ateneu Casa de Cultura de Móra la Nova (Av. de Lluís Companys, 17).  

18.30 h – Comunicacions-pòsters:  

18.30 h – “Pedra clau”. A càrrec de Patricia Aguiló Bestard (tècnica superior en Arts 

Plàstiques i Disseny en Joieria Artística, antropòloga i gemmòloga). 

18.40 h – “Els anjubs de la Torre de l’Espanyol. Construccions de pedra seca  del paisatge 

agrari de secà: el seu ús”. A càrrec del Grup d’Anjubs de la Torre de l’Espanyol. 

18.50 h – “Els anjubs de la Torre de l’Espanyol. Construccions de pedra seca  del paisatge 

agrari de secà: les eines”. A càrrec del Grup d’Anjubs de la Torre de l’Espanyol. 

 

Àmbit 3. Arquitectura tradicional. Bones pràctiques d’intervenció 

19.00 h – Ponència: "Aprendre de l'arquitectura anònima de les Gavarres". A càrrec 

d’Oriol Granyer (Consorci de les Gavarres), Olga Muñoz, Anna Teixidor i Maribel 

Fuertes (Associació GRETA). 

19.30 h – Comunicacions Àmbit 3: 

19.30 h – “El projecte Stonewalls For Life al Parc del Garraf”. A càrrec d’Abraham 

Guillén, Montserrat Traver i Dolors Garcia (Institut d’Estudis Penedesencs); Emilio 

Valbuena i Patricia Varona (Diputació de Barcelona); Andrea Mandarino, Andrea 

Vigo, Andrea Cevasco i Marco Firpo (DISTAV, Università degli Studi di Genova). 

19.40 h – “El forns d'oli de ginebre en el paisatge”. A càrrec de Josep Alió Raduà (Amics 

de Riba-roja).  

19.50 h – “Els forns d’oli de ginebre de Riba-roja d’Ebre: un pla estratègic per a la seva 

salvaguarda”. A càrrec d’Íngrid Bertomeu Cabrera i Maite Hernández Sahagún 

(antropòlogues – Ínclita Cultura). 

20.00 h – "Contribució al catàleg dels pous de gel de la demarcació de Tarragona". A 

càrrec de Gener Aymamí (Institut d’Estudis Penedesencs).  

20.10 h – “La guia per intervenir en el patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels 

Ports”. A càrrec d’Oscar Benet Ramos (arquitecte) i Ana Ávila Aguilà (Parc Natural 

dels Ports). 

20.20 h – Tancament de la Jornada. 

22.00 h – Concert de Guillem Anguera+TXEK (txalaparta de pedra). 

 

 



Diumenge 7 de novembre  

Casal Municipal (plaça de l’Església – Móra la Nova) 

10.30 h – Cloenda de la Trobada a càrrec d’Esther Bargalló (APSAT) i M. Carme 

Jiménez (IRMU). 

10.40 h – Presentació de l’exposició de la pedra seca a Perpinyà, a càrrec de Josep Maria 

Villena (Centre d’Estudis Cadaquesencs). 

10.50 h – Presentació del llibre de la X Trobada de pedra seca celebrada al Pinós l’any 

2019, a càrrec de Silvia Verdú Carrillo i Neus Ochoa Rico (Ajuntament del Pinós). 

11.00 h – A la Llibreria El Núvol (passeig Mossèn Joan, 7 – Móra la Nova) activitat 

adreçada al públic infantil:  

– Presentació del conte Xirolet o el beneit (Ed. Fundació el Solà). A càrrec de Cèlia 

Mallafrè (Fundació el Solà).  

11.00 h – Taula rodona de margers, amb la participació de: Gatano Blanch Gironès (La 

Fatarella), Albert Gavaldà (Tarragona), Víctor Mata (Begues) i Xavi Laporta  (l'Alt 

Empordà). Modera: Roger Solé (Associació Gremi dels Margers de Catalunya). 

12.00 h – Presentació de la XII Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional als 

Territoris de Parla Catalana, a càrrec de Josep Maria Villena (Centre d’Estudis 

Cadaquesencs). 

12.15 h – Sortida a la Fatarella. Visita a la Fundació el Solà. 

14.00 h – Fi de la Trobada. Dinar a Villalba dels Arcs.  

 

 

 

 

 

 

 

Inscripcions obertes fins al dimecres 3 de novembre de 2021.  

Per a més informació: http://trobadapedraseca.cat   

http://trobadapedraseca.cat/
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