La importància de la pedra
com a recurs natural
Jornada tècnica
CASTELLDANS, dijous 18 de maig de 2017

Presentació
Amb aquesta jornada es posarà en
relleu la importància dels elements de
pedra
com
a
recursos
de
desenvolupament turístic i econòmic
dels àmbits rurals. Alhora es donarà
una visió del gran paper de la pedra
en el món de la construcció i els
diversos oficis que han estat vinculats
amb aquest element al llarg del temps.
En relació amb aquesta rellevància es
coneixerà l’estat actual en què es
troba la declaració de la tècnica de la
pedra seca com a patrimoni de la
humanitat i es presentarà una
aplicació (app) per a catalogar i
difondre les diverses construccions de
pedra seca que encara conserva el
nostre país.
Com a objectiu principal es vol fer
palesa
la
importància
d’aquest
element per tal que el territori la
conegui i li doni el valor que mereix.

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Conrad Llovera, alcalde de Castelldans.
10.00 h La pedra com a recurs turístic i econòmic. Lithos món
Sr. Isidre Pinyol, tècnic de turisme del Consell Comarcal de les
Garrigues i coordinador del pla estratègic.
10.45 h Pausa
11.15 h El paper de la pedra en el món de la construcció
Sr. Fèlix Martin, mestre picapedrer de la Floresta i membre del
Centre d’Estudis de les Garrigues.
12.00 h La tècnica de la pedra seca com a patrimoni de la humanitat
Sr. Roger Costa, tècnic de la Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
12.30 h Nous recursos per a difondre i catalogar el patrimoni de la
pedra seca
Sr. Jordi Terrades, gerent de l’Associació Desenvolupament Rural
Integral de la zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC).
13.00 h Cloenda de la jornada
Il·lm. Sr. Antoni Villas, president del Consell Comarcal de les
Garrigues.
13.15 h Degustació productes de la terra
14.00 h Demostració de l’app en l’entorn immediat de Mas de Melons

Organització

Lloc de realització
Mas de Melons
Afores, s/n
25154 - CASTELLDANS (Garrigues)
Localització: https://goo.gl/maps/wP8p9MDqWm32

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del
Consell Comarcal de les Garrigues:
Tel.: 973 142 658 - A/e: ivan@ccgarrigues.com
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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