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Dades de la propostta presenta
ada
1. Denom
minació de la
a proposta presentada*
p
* (un títol o una frase breu)
Protecció
P
i rrecuperació
ó dels murs de pedra s eca del municipi.

2. Descrip
pció de la proposta pre
esentada * ((en què con
nsisteix)
Protegir
P
i re
ecuperar el paisatge
p
rural del mun icipi, recupe
erant trams de murs dee pedra dels
camins
c
méss emblamàtics.
Fer
F una aud
ditoria de l’e
estat del mu
ur per tramss, en bon es
stat, trams amb
a
despreeniments, o trams
totalment
t
de
erruïts o que només se
e’n conserva
a la base.
I finalment la reconstru
ucció dels trams que esstan malme
esos o derru
uïts, recuperrant els tram
ms del
mur
m originall.
3. Justificació de la proposta
p
pre
esentada * (beneficis i avantatgess que aportaa)
Les
L construccions de Pedra
P
Seca estan decla
arades Patrrimoni Cultu
ural Immateerial per la Unesco.
U
Pel
P seu valo
or etnològicc, cultural i històric,
h
perr tractar-se de
d construc
ccions autòcctones en perill
p
de
desaparèixe
d
er i per la se
eva qualitatt constructivva, per form
mar conjunts
s típics i pintturescos, és
necessari
n
protegir-los i conservar--los.
Fomentar
F
el manteniment i la recu
uperació d’a
aquest patriimoni culturral que repre
resenten els
s murs
de
d pedra, evvitant que es
e continuïn
n degradantt, i promocio
onar la recu
uperació dells trams en mal
estat.
e
Amb
A
la reco
onstrucció dels
d
murs es
s poden ofe
erir les cond
dicions de sinèrgies neecessàries de
d
formació
f
pro
ofessional per
p la recup
peració d’aq
quest ofici com
c
alternattiva real al m
món laborall.
4. Persones beneficià
àries o destinatàries * (públic obje
ectiu, a qui va adreçadda)
Se’n
S
beneficcia tot el mu
unicipi gaud
dint dels vallors paisatg
gístics, histò
òrico-culturaals i recuperrant
indrets pintu
urescos.
a les novess generacio
Transmetre
T
ons el valor del treball rural
r
i la culltura de l’essforç. És ine
evitable
quan
q
s’obse
erven els murs de pedrra de pensa
ar en les hores dedicad
des i l’esforçç infinit per aixecar
unes
u
estrucctures necesssàries per la vida quo
otidiana d’un
n temps en que l’activittat rural era
a
pràcticamen
p
nt la única activitat
a
eco
onòmica perr la gent del poble.
5. Pressup
post calcula
at o estimatt *
D’entrada
D
e
es demanen
n 3.000€ que
e es destina
aran a la orrganització d’unes jornaades de diffució
teórico-pràc
t
ctiques de murs
m
de ped
dra seca, ta
allers experimentals i organització d’exposicio
ons.
6. Docum
mentació adjuntada

(especifiicar el tipuss de docume
entació apoortada)

Res.
R
Pressu
upostos participa
atius (propostess)
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Explicació
ó de la prop
posta
Tipologia
a/objecte de
el projecte:
X ssocial, cultu
ural o solida
ari
ccombatre le
es desigualttats i donar suport a le
es persones més vulnerrables
X ttreballar pe
er la igualtatt d’oportuniitats
promoure la
a perspectiv
va d’igualta t de gènere
e i LGTBI
ccombatre l’emergència
a climàtica i//o sostenibilitat
promoure i donar supo
ort al comerrç local
reduir la bre
etxa digital en l’entorn
n de la infàn
ncia i la gent gran.

Explicaciió de la proposta (300 paraules):
-Protegir i recuperar el
e paisatge rural
r
de l’en
ntorn de Rib
bes, aconse
eguir que elss murs de pedra
p
seca dispo
osin de la prrotecció juríídica com a patrimoni arquitectòn
a
ic, cultural, paisatgístic
c, o el
que corresspongui, perr garantir la
a seva conse
ervació i ma
anteniment.
-Fer difusió
ó del valor que
q represe
enten aquessts murs, fo
ormació teorico-pràcticaa i divulgac
ció com a
Patrimoni C
Cultural.
-Realitzar un aixecam
ment de l’esttat del mur per trams, amb
a
sistemes tipus orttofotos i
ortofotoma
apes amb aplicacions de
d geolocal ització. Perr determinarr amb més ddetall dels trams
t
en
bon estat, dels trams amb risc de
e desprenim
ment, trams amb falta de
d mantenim
ment, i els trams
t
uïts.
amb desprreniments o trams totalment derru
ar els trams malmesos, i així anar recuperant els murs dels camins més embla
amatics.
-Recupera
Buscarem voluntaris amb
a
ganes de treballa r i aprendre
e l’antiga tra
adició de coonstruir murrs de
pedra seca
a, a partir de persones amb conei xement d’aquest ofici es
e realitzaraan taller
d’aprenenttatge, i la re
econstrucció
ó dels murss les podran
n dur a terme els volunttaris sota la
a
supervisió dels expertts.
-Recupera
ar aquest ofiici com alternativa al m
món laboral..
La voluntat final és recuperar els
s trams malm
mesos i sob
bretot protegir els existtents per ev
vitar el
seu deterio
orament.
I de mica e
en mica ana
ar recuperant els murs , com a testimoni d’un temps i d’uun paisatge..
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