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Tècnica de la pedra en sec
La pedra en sec és una tècnica constructiva emprada des de 
temps prehistòrics. Quan les persones comencen a buscar 
assentaments i a practicar l'agricultura, abandonant la vida 
nòmada, les necessitats derivades d'estes activitats es resolen 
amb els recursos disponibles al seu entorn: on hi ha pedra, 
pedra. A mesura que passen els segles, les construccions van 
adquirint major complexitat, arribant a poder obtenir en un 
mateix element propietats drenants i impermeables alhora. Per 
a la construcció d'elements de pedra en sec, l'únic material que 
s'empra és la pedra, sense cap tipus d'aglomerant. Es tracta 
d'una construcció que resol la funció mitjançant la correcta 
disposició de cada pedra. La combinació de les diverses formes 
i mides de les pedres, permet encaixar-les com si fos un 
trencaclosques, i així es conforma un “sistema” en comptes d'un 
“muntó de pedres”. El treball conjunt de cada pedra dins el 
sistema és el que aporta l'estabilitat estructural, treballant totes 
alhora com si fora un únic element.

Conferència:

La pedra en sec, una tècnica 
de construcció mil·lenària
A càrrec d’ Ivana Ponsoda Revert, arquitecta 
especialitzada en arquitectura tradicional i pedra en sec

27 de setembre, divendres, 19.00 h
Local de l’A. C. Socarrats (Carles Sarthou, 38, Vila-real)

Excursió:

Localitzacions i museu de 
la pedra seca a Vilafranca
En l’itinerari de Vilafranca podrem veure les construccions 
emblemàtiques que caracteritzen les construccions de la pedra 
en sec en casetes, basses, pous, bancals, artigues, assagadors, 
etc. i visitarem el museu dedicat a la pedra seca, ubicat en la 
planta superior de l’edifici gòtic de La Llotja (carre d’en Pons), 
acompanyats per Ivana Ponsoda i el tècnic municipal del 
museu. Acabarem amb un bon àpat, abans de prendre camí de 
tornada.

29 de setembre, diumenge, 8 h
Eixida en autobús des del pavelló Bancaixa, av. de França, 
Vila-real. Tornada després de dinar.

Preu (no socis): 35 euros
Data límit inscripció: 20 de setembre
Per apuntar-se cal enviar un correu a acsocarrats@gmail.com
Més informació a les xarxes socials o telefonant 
al 667 345 971 (Anna)


