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Amics, amigues, 
 
Ens plau comunicar-vos que el divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 d’octubre 
2007, tindrà lloc a Sitges (Barcelona) la IVª Trobada d’Estudi per la Preservació del 
Patrimoni en Pedra Seca dels Països Catalans, que en aquesta ocasió tindrà com a 
amfitrió i organitzador el grup barraquer el DRAC VERD DE SITGES, junt amb 
l’Ajuntament de Sitges, el Grup d’Estudis Sitgetans i l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
 
Aquesta TROBADA vol donar continuïtat a les celebrades amb anterioritat pel Centre 
d’Estudis del Bages (Manresa 2002), Can Quintana (Torroella de Montgrí 2004) i 
Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona 2006). 
 
La IVª Trobada  ha d’incidir fortament en el reconeixement de les construccions de 
pedra seca com a patrimoni cultural i en la consolidació de la Coordinadora 
d’Entitats per la Pedra Seca, posant l’èmfasi en la situació d’indefensió que pateix el 
nostre patrimoni de pedra seca i cercant fórmules per procedir a una catalogació 
adequada que permeti la seva protecció. 
 
Us adjuntem les bases i condicions per presentar les vostres comunicacions 
particulars, que un cop acceptades, podreu exposar dins les sessions de la Trobada i 
que seran publicades posteriorment en un llibre. Podeu, també, presentar pòsters, 
miniatures i altres elements expressius de la pedra seca, així com suggerir propostes 
per enriquir el desenvolupament de la Trobada, que seran prèviament estudiades per 
a la seva possible acceptació. Volem que sigui una Trobada oberta i participativa que 
reculli les màximes expectatives sobre el món de la pedra seca. El programa definitiu 
us el farem arribar més endavant, junt amb els fulls d’inscripció i altres detalls. 
 
Esperem comptar  amb el vostre suport i participació i, també, que pugueu gaudir 
dels atractius que ofereix la vila de Sitges, tot esperant que la IVª Trobada estrenyi 
encara més els lligams entre tots nosaltres. 
 
Queda, doncs, oberta la Secretaria de la IVª TROBADA. Per qualsevol informació us 
podeu adreçar a : 
 
DRAC VERD DE SITGES 
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sitges 
Carrer Joan Maragall, 36 (antic Escorxador) / 08870-SITGES 
Telèf. 93 811 2232          Fax.   93 894 8837 
c.e.    cultura@sitges.es 
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IVª TROBADA D’ESTUDI PER A LA 
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI EN PEDRA 
SECA DELS PAÏSOS CATALANS 

 

 
BASES I CONDICIONS PER LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS 
 
A més d’inscriure’s a la Trobada s’hi podrà participar amb una comunicació. 
 
Les propostes de comunicacions hauran de tenir un breu resum dels continguts 
(màxim 2 folis), i hi haurà de constar el nom i cognoms de l’autor, així com la seva 
adreça de correu ordinari i electrònic, un telèfon de contacte i les seves referències 
personals. 
 
Les propostes de comunicació s’enviaran prioritàriament per correu electrònic a 
l’adreça cultura@sitges.es. També es pot enviar per correu ordinari a : Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Sitges. Carrer Joan Maragall, 36.  08870-Sitges. Deixant 
constància en la tramesa dels correus el títol “IVª Trobada Pedra Seca”. 
 
Es poden presentar comunicacions sobre qualsevol dels àmbits següents: 
 
  I  .  Patrimoni cultural tangible 
   Història  Art 
   Arquitectura  Restauració i preservació 
 
  II .  Patrimoni cultural intangible 
   Etnologia  Antropologia  Lingüística 
 
  II .  Patrimoni cultural mediambiental 

Ecologia  Agricultura  Paisatge 
 
El termini d’enviament de les propostes de comunicacions serà fins al dia 15 de Juliol 
de 2007. Abans del 15 de setembre de 2007 la secretaria de la Trobada farà arribar 
als interessats els acords sobre la comunicació. 
 
Les propostes de comunicacions seran avaluades i seleccionades pel Comitè Científic. 
Un cop acceptada la comunicació pel Comitè Científic, aquest decidirà la seva 
inclusió dins de les sessions de la Trobada, i la seva posterior publicació en un llibre 
que resumirà la Trobada. 
 
Les persones que hagin vist acceptada la seva comunicació rebran, en acabar la 
Trobada, un certificat que hi acrediti la seva participació. 
 
Durant la celebració de la Trobada caldrà presentar les comunicacions íntegres, en 
suport digital (processador de textos Word) i les imatges digitalitzades (mínim 300 
ppp). El text final no pot sobrepassar els 10 folis de 32 línies i 70 caràcters cadascuna 
(25.000 caràcters, com a límit). 
 
Segons el nombre de comunicacions acceptades, es determinarà els temps 
d’exposició pública, de la qual cosa s’informarà adientment. 


