Experiències d’allotjament
en construccions de
pedra seca
Jornada tècnica
TORREBESSES, dijous 24 de maig de 2018

Presentació
Aquesta jornada pretén ser la
continuació de la jornada que es va
celebrar l’any passat sobre nous usos
en construccions de pedra seca, a la
qual
vàrem
portar
diverses
experiències
d’allotjament,
en
construccions de pedra seca o en
edificis
d’arquitectura
tradicional
relacionats amb el món agrari.
Des de la Comunitat de Municipis del
Segrià
Sec
pensem
que
les
construccions de pedra seca es troben
amenaçades. Una de les causes és
que la seva utilitat ha quedat quasi
obsoleta a causa de l’evolució del
treball al camp. Així doncs, pensem
que trobar-hi un nou ús, com podria
ser una experiència d’allotjament,
podria
tenir
una
repercussió
econòmica positiva per l’agricultor que
fomentaria la seva conservació.

Organització

Programa
19.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
19.05 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Mario Urrea. Alcalde de Torrebesses i President de la
Comunitat de Municipis del Segrià Sec.
19.15 h Les construccions de pedra seca. Un patrimoni amenaçat
Sr. Roger Costa. Tècnic del servei de Recerca i Protecció de la
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.
19.35 h Requisits urbanístics per realitzar una experiència d’allotjament
en una construcció de pedra seca
Sra. Núria Vilarrubla. Arquitecta del Servei Territorial d’Urbanisme
de Lleida. Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
19.55 h Aspectes arquitectònics i de seguretat necessaris
Sra. Assumpció Vilaseca. Arquitecta i secretària de l’Associació
Amics de l’arquitectura popular.
20.20 h Precs i preguntes dels assistents
20.50 h Cloenda de la jornada
Sr. Marcel Vidal. Agent d’ocupació i desenvolupament local de la
Comunitat de Municipis del Segrià Sec.

Lloc de realització
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca
Carrer Vileta, 11
25176 TORREBESSES (Lleida)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
info@segriasec.org

Ajuntament de Torrebesses

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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