II Jornada tècnica

PRESENTACIÓ

L’EDUCACIÓ
I
LA PEDRA EN SEC

Fa trenta anys que el Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca fa feina per preservar l’ofici de marger, així com per estudi‐
ar, catalogar, restaurar i protegir els elements construïts amb la
tècnica de pedra en sec. També ha dut a terme nombroses actuaci‐
ons de divulgació i de sensibilització per donar a conèixer el patri‐
moni de pedra en sec, amb projectes com el de la Ruta de Pedra en
Sec, en el qual s’integren, entre d’altres aspectes, l’etnologia, la
tècnica, la història, el turisme, el paisatge i la natura.

25 i 26 de novembre de 2016
Sala d’actes del Centre
Cultural de la Misericòrdia
Palma

En aquesta línia, l’any 2015, el Departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca va organitzar la I Jornada Tècnica sobre Biodi‐
versitat i Pedra en Sec, per crear un espai d’intercanvi d’opinions i
d’experiències en el qual valorar la importància de conservar i difon‐
dre el patrimoni de pedra en sec pel seu paper en la preservació de
la biodiversitat.
Enguany, veient l’interès pel valor educatiu i didàctic del patrimoni
etnològic, es proposa una nova jornada tècnica per abordar la pedra
en sec des de l’àmbit de l’educació i de la divulgació, qüestions es‐
sencials per entendre’n l’origen i el context en què s’emmarca.
D’aquesta manera, a través de l’educació es reforça el vincle amb el
territori i el paisatge i es fomenten valors responsables de preservació.
Durant la jornada es repassarà el tractament de la pedra en sec en la
literatura mallorquina, es mostraran exemples de la divulgació que
se n’ha fet amb les noves tecnologies, es parlarà de les construcci‐
ons com un recurs educatiu, i es proposaran accions educatives en‐
torn de la pedra en sec com les que ha organitzat el Consell de Ma‐
llorca, des d’una fundació que treballa activament per la valorització
del patrimoni i de la tècnica constructiva, i des de l’àmbit de l’escola,
amb la Ruta de Pedra en Sec com a protagonista.

INSCRIPCIÓ I TERMINI
La jornada és gratuïta.
La inscripció és obligatòria i les places són limitades.
Es poden enviar les sol∙licituds d’inscripció fins dia 24 de
novembre (inclòs) a l’adreça electrònica següent:

II JORNADA TÈCNICA:
L’EDUCACIÓ I LA PEDRA EN SEC
PROGRAMA
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural la Misericòrdia, Palma
DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE
16.45 h Recepció de les persones assistents, registre i lliurament
de material
17.00 h Salutació i benvinguda a les persones assistents
17.15 h 1a ponència: « La pedra invisible »
Miquel Rayó, divulgador naturalista i escriptor
18.00 h 2a ponència: « Els paisatges de la pedra seca. La
Wikipedra i altres iniciatives de l'Observatori del
Paisatge de Catalunya »
Jordi Grau, tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
18.45 h Pausa
19.15 h 3a ponència: « El Castell d'Alaró: una aula dotada i oberta »
Josep Lluís Pol, professor de l'IES Marratxí
20.00 h Debat
20.30 h Fi de la jornada
DISSABTE 26 DE NOVEMBRE
09.30 h 1a ponència: « Activitats educatives a l’entorn de la
pedra en sec »
Ruth Campins, Marta Garau i Sonia González, tècniques
de la Unitat d'Educació Ambiental del Departament de
Medi Ambient del Consell de Mallorca
10.15 h 2a ponència: « “El cas de la desaparició dels marges.
Exemple d’una guia didàctica realitzada per la Fundació
el Solà »
Neus Borrell, de la Fundació el Solà de la Fatarella, Tarragona

pedraensecsenderisme@conselldemallorca.net

11.00 h Pausa

MÉS INFORMACIÓ

11.30 h 3a ponència: « El Projecte GR 221: la Ruta de Pedra en
Sec a l'Aula »

Unitat de Pedra en Sec i Senderisme del
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.
Tel.: 971 173 650.
www.conselldemallorca.net/mediambient/pedra

Miquel Ramis, professor d'Educació Física de l’Aula Balear
i Carles Ramis, mestre d'Educació Física de l’Aula Balear
12.15 h Debat i taula rodona, entre les persones ponents i les
assistents
13.00 h Conclusions i fi de la jornada

