Què és?
La Setmana de la Pedra Seca és un esdeveniment per a la promoció i posada en valor de la
pedra seca com a patrimoni i com a ofici, dirigida a promoure i difondre activitats arreu dels
Països Catalans per visibilitzar l’extensa xarxa d’entitats, col·lectius i voluntaris que treballen per
al seu manteniment i divulgació.
Les activitats proposades arreu del territori es podran consultar en una agenda en línia així com
en un mapa d’ubicacions a www.collaboraxpaisatge.cat/accio/setmana-de-la-pedra-seca.
En què consisteix?
Es proposa a totes les entitats, tant públiques com privades, als col·lectius i a les persones
voluntàries vinculades al manteniment i difusió del patrimoni i/o l’ofici de la pedra seca dels
Països Catalans que realitzin una activitat en el marc de la Setmana de la Pedra Seca.
Quin tipus d’activitats es poden organitzar?
Qualsevol tipus d’activitat relacionada amb la pedra seca, tant des del coneixement com
des de la pràctica. Jornades divulgatives, xerrades, sortides de camp, tallers, accions
de voluntariat, exposicions, concursos,… activitats per a totes les edats i per a tots els públics,
en funció de les possibilitats de cada organitzador.
Què cal fer per participar?
Les entitats, col·lectius i persones que vulguin participar en la Setmana de la Pedra Seca han d’organitzar una activitat durant la setmana del 23 al 29 de novembre de 2020 i omplir el formulari
web de www.collaboraxpaisatge.cat/participar per tal d’inscriure l’activitat a l’agenda en línia.
Tot i que la data límit per incloure activitats és el 19 de novembre, recomanem fer-ho amb
antel·lació per tal de poder fer-ne una millor difusió. Els organitzadors d’activitats les difondran mitjançant els seus propis canals i utilitzaran el logotip de la Setmana de la Pedra
Seca, i després d’haver realitzat l’activitat facilitaran les dades dels visitants que hagi tingut,
per tal de poder fer una valoració final global de la Setmana de la Pedra Seca.
Quan serà?
Entre el 23 i el 29 de novembre de 2020, coincidint amb el 2n aniversari de la inclusió de la
tècnica de la pedra seca a la llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
A on se celebrarà?
La Setmana de la Pedra Seca se celebrarà a l’àmbit geogràfic dels Països Catalans, que inclou
Catalunya, el País Valencià, les Balears, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent a l’Aragó, la
comarca del Carxe a la Regió de Múrcia, Andorra i l’Alguer, a Sardenya.
Com es pot seguir la Setmana de la Pedra Seca?
Podeu seguir la Setmana de la Pedra Seca a les xarxes socials (Facebook i Instagram
@SetmanadelaPedraSeca, Twitter @SetmPedraSeca), mitjançant el hastag #SetmanadelaPedraSeca i a la web www.collaboraxpaisatge.cat.

Qui impulsa la Setmana de la Pedra Seca?
La Setmana de la Pedra Seca és una iniciativa de COL·LABORAxPAISATGE amb la col·laboració
de nombroses entitats que treballen per fer extensiva la proposta arreu dels seus propis territoris.
COL·LABORAxPAISATGE és un projecte de cooperació impulsat per ADRINOC amb l’assessorament de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, que compta amb la col·laboració de
l’APSAT (Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional) i la participació de cinc
grups d’acció local (GAL) d’arreu del territori català: el Consorci Leader Desenvolupament
Rural del Camp, el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, l’Associació
Leader de Ponent, el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre
– Terra Alta i l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. El projecte
compta també amb un soci a la Catalunya Nord (França), el Parc Natural Regional del Pirineu Català, que gestiona el GAL Terres Romanes en Pays Catalan.
COL·LABORAxPAISATGE és un projecte subvencionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en el marc dels Ajuts de Cooperació Catalana entre Grups d’Acció Local i cofinançada pel FEADER.
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