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Presentació i objectius

Professorat

Les construccions amb pedra seca constitueixen un tret diferencial del nostre paisatge agrícola.
Més enllà dels seus usos pràctics, barraques, tines, pous, marges... conformen un patrimoni arquitectònic
tradicional de primer ordre i són elements fonamentals dels ecosistemes agraris de secà, perquè hi
afavoreixen una gran biodiversitat.

Per tot això, és important destinar recursos i esforços en la preservació d’aquests elements de pedra seca.

Aquest curs, que és eminentment pràctic, es centra en les parets de pedra seca i pretén oferir els
fonaments i les tècniques bàsiques, tant per construir paret nova com per restaurar els murs existents que
requereixen d’una intervenció de manteniment important.

Cal que l’alumnat aporti el material necessari: botes de seguretat, guants, ulleres de protecció (poden ser
també de sol) i eines de picar pedra, si se’n disposa.

Lloc: 
Finca Can Poc Oli 
(Escola Agrària Manresa)
Calendari i horari: 
Dimarts 6 d’abril, 
de 15:30 a 20:00 h 
i dimarts 13, 20 i 27 d’abril i 
4, 11 i 18 de maig
de 15:45 a 20:00 h
Durada del curs: 
30 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de  Agrària de Manresa
Coordinadora: 
Elena Sixto, telèfon 938749060
a/e: ccagrariamanresa@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

Per més informació sobre les modalitats de matrícula, els 
drets i el període d’inscripció o el programa complet del curs 
podeu consultar agora.xtec.cat/ecamanresa/ 

Josep Soler, estudiós del patrimoni de la pedra seca al Bages. 
Ton Armengol, professor de l’Escola Agrària de Manresa.
Roger Solé, marger/ artesà de la pedra seca. Membre dels ABPS de França.
Albert Gavaldà, marger professional i membre de Relleu i Entorn Associació.

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per 
la COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable
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Programa

SESSIÓ 1, dt. 6 d’abril
15:30 - 17:30 h TEORIA

Orígens de la pedra seca I la seva evolució històrica. Fonaments teòrics de la tècnica, 
així com adaptació I usos a les diferents zones geogràfiques. El seu valor en el 
paisatge i en la biodiversitat. Aplicacions actuals en l’àmbit agrari. 
Professor: Josep Soler

17:30 - 20:00 h ITINERARI
Itinerari de pedra seca pels voltants de Can Poc Oli: usos, tècniques i punts febles.
Professor: Ton Armengol

SESSIÓ 2, dt. 13 d’abril
15:45 – 20:00 h  TEORIA

Introducció a la tècnica de la pedra seca i a la feina dels margers. 
PRÀCTICA: AIXECAMENT D’UN MARGE
Presentació de les eines dels margers. Sanejament d'un marge per a preparar i 
començar els fonaments d'una paret seca.
Professor: Roger Solé

SESSIÓ 3, dt. 20 d’abril
15:45 - 20:00 h PRÀCTICA: AIXECAMENT D’UN MARGE

Feina de paredar en una paret seca. Continuarem aixecant una paret seca 
de nova construcció no acabada. També farem feina de coronament de 
certes parts de la mateixa paret.
Professor: Roger Solé

SESSIÓ 4, dt. 27 d’abril
15:45 - 20:00 h PRÀCTICA: AIXECAMENT D’UN MARGE

Continuem paredant per aixecar la paret fins la filada abans del coronament.
Professor: Roger Solé

SESSIÓ 5, dt. 4 de maig
15:45 - 20:00 h  PRÀCTICA: AIXECAMENT D’UN MARGE

Coronament i finalització de la paret seca. Sanejament de la zona de treball.
Professor: Roger Solé

SESSIÓ 6, dt. 11 de maig
15:45 – 20:00 h  PRÀCTICA: RECONSTRUCCIÓ D'UN MARGE

Breu introducció, Anàlisis i manteniment del mur. Elements constructius. Neteja                           
del marge i preparació del fonaments. Execució del fonaments i del cos del marge.
Professor: Albert Gavaldà

SESSIÓ 7, dt. 18 de maig
15:45 - 20:00 h PRÀCTICA: RECONSTRUCCIÓ D'UN MARGE

Execució del cos del marge. Coronament: diferents tipus d'acabament d'un marge. 
Altres elements constructius lligats a un marge. Conclusions i valoració del treball 
realitzat.
Professor: Albert Gavaldà


