orGANITZA:

motivació
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages
torna a convocar una nova edició dels Premis Viu la Pedra Seca.

col·labora:

A finals de l’any 2018 l’art de la pedra seca: els coneixements i les
tècniques entra a formar part de la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Es tracta d’una
arquitectura sempre integrada en l’entorn, i que en algunes zones
s’ha practicat amb tanta profusió que ha contribuït decisivament a la
configuració del paisatge local.
Segons dades recollides per l’Observatori del Paisatge, a Catalunya
hi ha més de 19.000 elements que responen a aquestes característiques: marges, llogarets, pous de glaç, forns de calç, etc.. La zona
que ocupa la DO Pla de Bages és on es localitza la major densitat
d’aquestes construccions, en gran part fruït del seu passat vitícola
durant el s.XIX.

Parc del Secà. 2n Premi Pedra Viva 2018

La DO Pla de Bages sempre ha vetllat pel manteniment, conservació i recuperació del patrimoni de la pedra seca del territori ja que
explica la rellevància d’una terra i ara també posant-ne en valor el
seu estudi, la seva difusió i posada en valor a través dels Premis Viu
la Pedra Seca.

premis
viu la pedra Seca
edició 2020

consell regulador de la denominació
d'origen pla de bages
Casa de la Culla, S/N - 08243 Manresa
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Olis Migjorn. 1r Premi Pedra Seca 2018

Com a comarca testimoni del rellevant passat vitícola que visqué,
amb un patrimoni en pedra seca, i posant relleu en les 4.000
barraques de vinya documentades fins ara. Al pertànyer a la comarca catalana amb més patrimoni de la de pedra seca en nombre de
barraques i murs, la DO Pla de Bages pren la responsabilitat de
vetllar per la seva conservació.

9è Concurs
de rehabilitació
de barraques de vinya i altres
construccions en pedra seca
premis a la investigació, treballs de
recerca, projectes, educació, iniciatives, obres i accions de promoció i
difusió de la pedra seca

