
MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE 

Àmbit d’especialització territorial del projecte
Valorització del patrimoni històric i cultural
Títol del projecte
Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà: un patrimoni viu i 
actiu
Entitat beneficiària
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

1. Breu descripció del projecte

Les construccions de pedra seca són un patrimoni comú arreu de la mediterrània. Els tipus de
pedra són diferents però la tècnica és comuna. Aquestes construccions tenen un gran valor històric
i  cultural,  malgrat  la  tècnica  fràgil,  han  perdurat  a  través  dels  segles.  Aquests  elements  han
confgurat  el  paisatge  del  territori  per  la  seva  utilització  intrínseca  en  les  tasques  agrícoles,
ramaderes i comercials, esdevenint així un element identifcatiu de gran valor per a cada zona.

La seva fragilitat es ben palesa, tot i el gran valor intangible que caracteritzen les construccions de
pedra seca,  valor històric,  cultural,  ecològic o estètic,   el  seu mateix procés de no utilització i
manteniment,  fan  que  actualment  aquest  patrimoni  estigui  en  procés  d’abandonament  i
desaparició. 

La Garriga d’Empordà la formen els municipis d’Avinyonet de Puigventós, Biure,  Llers,  Pont de
Molins  i  Vilanant.  En  aquest  territori  es  troben  nombroses  construccions  de  pedra  seca.  “Les
barraques de pedra seca de la Garriga tenen certament un valor històric, ja que són un element
que permet explicar les formes de vida, d’explotació agrícola, i econòmica en general, i les formes
de propietat de tota aquesta àrea geogràfca. Tenen un valor arquitectònic, etnològic, documental
i tècnic, en tant que exemples de tècniques constructives populars i de la seva evolució en un lloc
concret. Així mateix, tenen un valor paisatgístic, ja que confguren un paisatge característic, i un
valor d’identitat per a tota la zona on s’estenen”1.

Així doncs, proposem un projecte transversal  que permeti la recuperació i  posada en valor del
patrimoni de la pedra seca a la Garriga d’Empordà a partir de criteris com el treball en xarxa amb
els agents relacionats amb el territori, la complicitat amb l’entorn de l’actuació, la realitat del
sector de la pedra seca o la potencialitat de l’ofci i el patrimoni com a elements motors per a la
creació de desenvolupament local.

1   Informe per la sol·licitud de declaració de BCIL de les barraques de pedra seca de la Garriga 
d’Empordà. Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 2013.
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2. Abast territorial de l’operació

L’abast territorial d’aquesta operació concreta és la Garriga d’Empordà, formada pels municipis
d’Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers,  Pont de Molins i  Vilanant (amb una població de 4.010
habitants).

Aquesta  operació  formarà  part  del  futur  PECT  Girona,  Patrimoni  Acti  –  Estratègies  de
revitalització  econòmica  i  social  del  patrimoni  en  desús,  l’abast  territorial  del  qual  serà  la
demarcació de Girona i, en especial, els territoris de l’Alt Empordà (Garriga d’Empordà, Cap de
Creus,  Roses),  Cerdanya,  Ripollès  (Ripoll,  Sant  Joan de les  Abadesses),  Gironès  (Amer,  Anglès),
Garrotxa  i Gavarres.

3. Antecedents i justificació de l’operació 

3.1.  Contextualització  en  el  marc  de  la  futura  proposta  PECT  Eix  Valorització  del  patrimoni
històric i cultural

La present operació es proposa per la seva futura integració al projecte PECT Girona, Patrimoni
Acti – Estratègies per la revitalització econòmica i social del patrimoni en desús.

El patrimoni, com a recurs endogen íntimament lligat al territori i a la societat, suposa una gran
oportunitat per al desenvolupament d’estratègies de dinamització territorial que contribueixin a la
competitivitat del territori i a la creació d’activitat econòmica, ocupació, qualitat de vida i benestar
per a la població. 

El  concepte  de  patrimoni  inclou  elements  de  naturalesa  molt  diversa,  i  es  troba  en  creixent
evolució gràcies a la progressiva incorporació de noves dimensions que la societat considera que
han  de  ser  protegides  i  conservades  pel  gaudi  i  el  benestar  de  les  generacions  futures.  Aquí
s’inclouen components intangibles, immaterials o lligats a la vida quotidiana, econòmica i als usos
i  costums socials.  En molts casos,  més enllà d’un extraordinari  component artstic,  cultural  i/o
arquitectònic per si mateixos, el valor d’aquests elements rau en el seu arrelament territorial i el
paper  que  han  jugat  en  el  passat,  convertinttse  en  el  refex  de  la  societat,  la  seva  història  i
identitat. En són exemples ben clars tant el patrimoni agrari, com el industrial, el ferroviari o el
militar. Nascuts d’unes necessitats passades i  fruit d’uns sistemes de vida tradicionals que han
quedat obsolets són testimonis de moments històrics singulars, empeltats a la identitat local i que
posteriorment han caigut en l’oblit i en el desús. 

Una mirada àmplia i integradora a tot aquest patrimoni obre un ampli ventall de possibilitats de
cara a la seva valorització, però també suposa un gran repte pels seus gestors i per la societat en
general de cara a garantirtne la conservació en un context general de limitació de recursos. En
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aquesta línia,  aplicant la premissa fonamental  de que només es conserva allò que manté una
utilitat,  ens  apareix  un  gran  repte  i  alhora  una  excepcional  oportunitat  estratègica  per  a  la
conservació del patrimoni com és la identifcació, el desenvolupament i la implementació de noves
funcionalitats  (econòmiques,  socials  i  també  ecològiques)  que,  en  el  context  de  la  societat
contemporània, li atribueixin nous valors (directes o indirectes) per garantirtne la seva conservació
present i futura. 

En  aquest  context,  es  planteja  com  a  principal  objectiu  del  PECT  Patrimoni  la  implantació
d’estratègies innovadores de valorització social i econòmica del patrimoni en desús per dotartlo de
noves  funcionalitats  que,  ja  sigui  complementant  o  substituint  les  originals,  contribueixin
signifcativament a la transformació i dinamització econòmica i social del territori, suposant a la
vegada una eina de suport a la seva conservació.

La demarcació de Girona és un territori extens amb una gran riquesa patrimonial, fruit de segles
d’història i enriquida per les especifcitats i dinàmiques locals, que converteixen el patrimoni en un
element d’identitat i de reconnexió amb els seus orígens i també, en una part indestriable dels
diferents paisatges locals i de la confguració del territori gironí en el seu conjunt.

Les  operacions  proposades  es  centraran  en  diverses  tipologies  de  patrimoni  en  desús  a  les
comarques gironines, amb un fort arrelament territorial, com per exemple:

t Pedra Seca, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO
t Arquitectura tradicional catalana
t Búnquers (Línia P) de la Guerra Civil
t Patrimoni industrial
t Patrimoni ferroviari

Aquest conjunt d’elements comparteixen el tret comú d’haver estat vinculats a un ús inicial molt
concret (agrari, industrial, ferroviari, militar...) que ha quedat obsolet amb el pas del temps però
que ha  estat  essencial  per  entendre  la  confguració  i  identitat  del  territori  present,  una  peça
essencial del seu passat i una gran oportunitat de futur.

El  conjunt  dels  territoris  i  agents  participants  han  desenvolupat  iniciatives  emergents  de
valorització (principalment turística però també vinculada a altres sectors  econòmics)  d’aquest
patrimoni i n’han validat el potencial inicial, fet que motiva l’aposta estratègica per consolidartlo
gràcies  al  suport  del  projecte  PECT  i  l’aplicació  d’estratègies  d’especialització  i  innovació  que
contribueixin a millorartne la competitivitat global.

Els  diferents  projectes  demostratius  que  constituiran  el  futur  projecte  PECT  s’estructuraran  a
l’entorn  dels  diversos  sectors  econòmics  que  cal  revitalitzar,  com  per  exemple  la  valorització
turística  i  social,  la  recuperació  de  les  arts  i  tècniques  de  l’arquitectura  tradicional  per  la
rehabilitació del patrimoni o la dinamització de nous sectors econòmics emergents.
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3.2. Contextualització pròpia de l’operació

Les actuacions plantejades en aquesta operació estan alineades amb la planifcació estratègica
vigent del territori en el qual actua:

1. El  Pla de gestó de la Garriga d’Empordà (2005) defneix, entre d’altres, com a objectius
operatius i estratègies de gestió: 
- Evitar la degradació del patrimoni de la pedra seca més rellevant de la zona a través de

la generació de noves oportunitats professionals per a la població local.
- Millorar el  coneixement sobre la situació i  l’estat de conservació dels elements més

rellevants de l’arquitectura tradicional de la Garriga, dedicant una atenció especial a les
barraques de pedra seca en tant que paisatge característic del territori .

- Augmentar el coneixement del patrimoni cultural i natural de la Garriga per part de la
població dels municipis de la zona.

- Crear  noves  propostes  ecoturístiques  i  sostenibles  per  a  la  població  local  i  foranea
basades  en  el  coneixement  i  la  descoberta  dels  valors  del  paisatge  cultural
compatibles amb les activitats socioeconòmiques existents.

- Atorgar a tot el conjunt de la Garriga una identitat pròpia que permeti una gestió 
coordinada amb criteris comuns.

2. La Declaració de BCIL (Bé Ciltiral d’Interés Local) de les barraqies de pedra seca de la
Garriga  d’Empordà  (2013)  comporta  la  salvaguarda,  conservació,  manteniment  i
preservació d’aquestes construccions de pedra seca.

3. El Pla d’Acció Sectorial en l’Àmbit del Desenvolipament Tirístc de l’Alt Empordà  (2014)
inclou com a propostes d’actuació, entre d’altres:
t A nivell de senderisme: Continuar amb el desplegament de rutes temàtiques.
t A nivell de turisme cultural: Dissenyar noves rutes temàtiques sobre els actius culturals

de la comarca.
4. El projecte Col·labora x Paisatge, constriccions de pedra seca en el qual treballa ADRINOC

des del 2016 pretén posar en valor les construccions de pedra seca i el seu paisatge com a
mitjà per a fomentar el  desenvolupament rural  amb la col·laboració dels ciutadans i  la
societat civil. I tal i com va quedar palès en les Jornades transfrontereres de pedra seca
realitzades a Figueres al setembre de 2018, entre d’altres, es constata que l’ofci tradicional
de marger o paretsecaire ha patit, durant les darreres dècades del  segle XX, un procés
d’envelliment  i  que  no  compta  amb un  relleu  generacional.  Es  tracta  d’un  ofci  sovint
invisible que necessita d’un procés de reconeixement i posada en valor, i es constata que
aquest procés passa pel desenvolupament d’una formació homologada que el legitimi, així
com d’un corpus teòric que n’estableixi unes bases normatives de cara a poder certifcar la
seva validesa i donar seguretat a tècnics, constructors, promotors i clients. També es posa
de  relleu que  el  paisatge  cultural  es  consolida  com  a  peça  clau  en  les  estratègies  de
desenvolupament local, tant per als sectors que hi tenen una relació directa com per a
altres sectors del territori. En aquest context, la pedra seca  és un element indissociable del
paisatge cultural,  com a element vertebrador d’aquesta confguració esdevé un element
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estratègic  capaç  d’incrementar  el  valor  de  propostes  vinculades  al  turisme  actiu  i  de
natura, directament relacionat amb la desestacionalització de models i el desenvolupament
sostenible de zones rurals.

4. Socis i agents implicats en el projecte

L’entitat benefciària del projecte serà el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ja que la zona de la
Garriga d’Empordà no compta amb cap ens de gestió directa. No obstant, tot el treball es portarà
a terme conjuntament amb els ajuntaments de la zona implicats: Avinyonet de Puigventós, Biure,
Llers, Pont de Molins i Vilanant. 

Així  mateix,  la  Universitat  de  Girona  i  ADRINOC  seran  entitats  participants  no  benefciàries
d’aquesta operació. Entre totes aquestes entitats es treballarà en xarxa per tal d’aconseguir un
projecte global de territori.

5. Objectius

Els objectius d’aquest projecte són els següents:
 Valoritzar el patrimoni de la pedra seca com a recurs turístic sostenible.
 Professionalitzar l’ofci de marger, recuperar l’ofci com a nou nínxol professional.
 Implicar i sensibilitzar la població local en la revaloralització d’aquest patrimoni.

6. Actuacions a desenvolupar

Les actuacions a desenvolupar per aconseguir els objectius aquí plantejats seran les següents:

1. Valoritzar el patrimoni de la pedra seca com a recurs turístic sostenible:

1.1  Catalogació  i  classifcació  dels  elements  patrimonials  de  pedra  seca  de  la  Garriga
d’Empordà. Enllaç d’aqiesta catalogació amb el recirs tecnològic existent de l’App de la
Pedra Seca.

TASCA 1: Investigació dels elements patrimonials de pedra seca de la Garriga d’Empordà.

TASCA 2: Catalogació i classifcació d’aquests elements a través de les ftxes de l’inventari.

TACA 3: Enllaç de les ftxes dels elements patrimonials amb l’App de la Pedra Seca.

1.2 Senyalització sostenible i tecnològica d’aqiests elements amb la fnalitat d’obtenir in
noi recirs tirístcs. 

TASCA 1: Defnició del nou recurs turístic amb la creació de 5 itineraris  a la Garriga d’Empordà
(un per cada municipi participant a l’operació) que permetin la descoberta del patrimoni de
pedra seca.
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TASCA  2:  Senyalització  sostenible  i  tecnològica  dels  elements  de  pedra  seca  per  tal
d’aconseguir un recurs turístic obert.

TASCA 3: Relacionar aquests itineraris amb els nous productes turístics creats en el marc del
PECT Costa Brava – Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel·ligència en Xarxa.

1.3 Disseminació d’aqiest  noi recirs tirístc entre la societat  civil  en general i  entre in
públic professional en partcilar.

TASCA 1: Difusió del recurs turístic en diferents jornades informatives organitzades des dels
municipis participants a l’operació.

TASCA 2: Realització d’una jornada formativa sobre el recurs turístic la pedra seca a la Garriga
d’Empordà a professionals del sector turístic.

2. Professionalitzar l’ofci de marger, recuperar l’ofci com a nou nínxol professional:

2.1 Redacció d’in Manial on line de bones pràctqies per a la restairació i reciperació de
constriccions  de  pedra  seca,  a  la  Garriga  d’Empordà,  i  d’ina  Giia  digital  de  bones
pràctqies d’ús dels nois itneraris vincilats a la pedra seca.

TASCA 1: Recopilació d’informació sobre restauració i recuperació de construccions de pedra
seca.

TASCA 2: Redacció d’un Manual  on line de bones pràctiques de restauració d’elements de
pedra seca vinculat a la tipologia dels elements de pedra seca de la Garriga d’Empordà.

TASCA 3: Redacció d’una Guia digital de bones pràctiques d’ús dels nous itineraris vinculats a
la pedra seca, per donartla a conèixer als futurs visitants d’aquest paisatge cultural.

2.2 Disseminació  de les bones pràctqies de restairació: divilgació i posada en pràctca de
la restairació d’elements de pedra seca, a dos nivells, in nivell bàsic i in nivell més avançat.

TASCA 1: Disseny de diferents tallers per a l’assaig de les bones pràctiques de restauració: un
taller bàsic i un taller avançattprofessional.

TASCA 2: Difusió dels tallers i captació de públics.

TASCA 3: Realització dels tallers amb la pertinent recuperació d’elements patrimonials.

3. Implicar i sensibilitzar la població local en la revaloralització d’aquest patrimoni:

3.1 Implicació de les escoles del territori amb el coneixement del patrimoni local de la pedra
seca: actvitat pedagògica «Apadrina una barraca» en in aprenentatge transversal en el
pla d’estidis escolar (actvitat complementària al recirs edicati d’ADRINOC Tot in món de
pedra seca).

TASCA 1: Contacte amb les escoles dels municipis participants en l’operació per tal de donar a
conèixer el projecte i dissenyar conjuntament el recurs Apadrina una barraca.
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TASCA 2: Seguiment dels apadrinaments de barraques realitzats durant un curs escolar.

3.2  Sensibilització  de la  població  local  per  a  impilsar  el  volintariat  amb la  fnalitat  de
reciperar  el  patrimoni  de  la  zona  i  la  creació  d’ina  possible  enttat  de  gestó  i/o
salvagiarda i protecció de la Garriga.

TASCA 1: Realització de diferents jornades de sensibilització del valor de les construccions de
pedra seca entre la població dels municipis participants en l’operació.

TASCA 2: Dinamització de la societat civil i establiment d’un vincle amb l’administració local
del territori per tal de crear una futura entitat de gestió i/o promoció de la Garriga.

7. Resultats esperats de l’operació

Actiacions Resiltats esperats
Catalogació  dels elements de pedra seca Classifcació  dels elements de pedra 

seca de la zona
Senyalització dels elements  més rellevants de pedra 
seca de la Garriga d’Empordà

Creació d’un nou recurs turístics

Disseminació del recurs turístic Divulgació del recurs entre la població i 
entre  els professionals del sector 
turístics

Redacció del Manual de bones pràctiques de 
restauració i guia digital

Aproximació de la tècnica constructiva a
la població en general i al sector en 
particular

Disseminació de les bones pràctiques de restauració Restauració d’elements de pedra seca
Implicació de les escoles Apadrinaments de barraques
Sensibilització del voluntariat Creació d’una entitat per a la 

salvaguarda de la Garriga

8. Impacte en el territori i aspectes innovadors del projecte 

Aquesta operació presenta un projecte innovador ja que preveu unes actuacions transformadores
del territori que han de permetre un creixement econòmic d’aquest i un treball en xarxa cap a un
desenvolupament sostenible de la Garriga d’Empordà.

Es tracta d’un projecte focalitzat en la innovació ja que es pretén aconseguir un producte turístic
nou, totalment sostenible. Un producte turístic que, a més a més, comporti una complementarietat
amb l’oferta turística de patrimoni cultural de la zona, i que permeti crear interaccions tant amb
els allotjaments de la zona com les empreses de serveis de tots aquests municipis i dels municipis
de la comarca.

Amb aquesta operació es pretén aconseguir tota una sèrie d’impactes positius al territori:
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- Contribució al desenvolupament de nous productes. Creació d’un producte turístic temàtic,
sostenible i innovador, vinculat al territori amb el paisatge cultural. Això ha de permetre
desestacionalitzar  l’oferta  turística  de  la  zona i  generar  així  nous  ímputs  en  el  mercat
turístic.

- Incorporació de les TIC  en el disseny de productes i itineraris turístics. Les TIC tenen un
paper  essencial  en  aquesta  operació  ja  que han de facilitar  l’accés  al  patrimoni  i  a  la
informació relacionada. Això es pot aconseguir  de diferents maneres,  com per exemple
incidir  el mínim en el paisatge amb senyalització material amb dades al nuvol i informació
a dos nivells: la bàsica i l’avançada així com també amb la gammifcació dels itineraris,
amb la reconstrucció 3D o fns i tot amb la geolocalització. La idea és aconseguir un relat
multidisciplinar, accessible amb les noves tecnologies.

- Generació directa o indirecta de nous llocs de treball. Es generaran llocs de treball en el
sector turístic (guies). I a la vegada també es recuperarà l’antic ofci de marger.

- Contribució a la generació d’activitat econòmica directa, indirecta o induïda en el territori
amb  la  generació  de  noves  activitats  emergents  de  valor  afegit.  Es  preveu  la  creació
d’empreses destinades a oferir serveis turístics innovadors, basades en el coneixement i la
tecnologia, i que permetin oferir un producte personalitzat i sostenible, nou al mercat.

- Focalització  en  l’ús  dels  recursos  que  ofereix  el  paisatge  cultural  del  territori,  vetllant
sempre per la sostenibilitat i el màxim respecte pel medi ambient.

- Control  sistemàtic  de  l’impacte  mediambiental  de  totes  les  actuacions.  Les  actuacions
contemplades  en  aquesta  operació  tindran  en  compte  els  riscos  mediambientals,  molt
presents  sempre  que  es  treballa  amb  el  paisatge.  Així  mateix  es  vetllarà  per  incloure
mesures per a l’estalvi energètic en el disseny de les actuacions a executar.

- Augment de la visibilitat d’aquest patrimoni a la vegada que de l’ofci de marger. Aportació
de valor afegit al territori de la Garriga amb la revalorització del patrimoni de pedra seca i
la recuperació de l’ofci de marger. 

- Contribució  al  treball  en  xarxa  efectiu  entre  tots  els  agents  implicats  en  la  gestió  del
territori de la Garriga d’Empordà. 

9. Proposta d’indicadors

A continuació presentem els indicadors que marcaran les ftes a assolir amb el projecte: 

Actiacions Resiltats esperats Indicador de mesira
Catalogació i classifcació d’elements 
de pedra seca

Classifcació dels elements de 
pedra seca de la zona

1 tipologia dels 
elements

Senyalització dels elements 
patrimonials de la Garriga d’Empordà

Creació d’un nou recurs 
turístics

50 elements senyalitzats
i 5 nous itineraris de 
pedra seca dissenyats (1
per cada municipi)
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Disseminació del recurs turístic Divulgació del recurs entre la 
població i els professionals del
sector turístics

200 persones 
sensibilitzades  i 30 
professionals informats

Redacció del Manual de bones 
pràctiques de restauració i guia digital

Aproximació de la tècnica 
constructiva a la població

1t Manual online
1tguia digital

Divulgació de les bones pràctiques de 
restauració

Restauració d’elements de 
pedra seca

30 persones implicades 
en la restauració i 10 
elements restaurats

Implicació de les escoles Apadrinaments de barraques 15 apadrinaments
Sensibilització del voluntariat Creació d’una entitat per a la 

salvaguarda de la Garriga
1 entitat creada

10. Calendari d’execució del projecte
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2020 2021

ACTUACIÓ 1
Catalogació d’elements de pedra seca
Senyalització d’elements
Disseminació del recurs turístic
ACTUACIÓ 2
Redacció Manual bones pràctiques i guia digital
Divulgació de bones practiques de restauració
ACTUACIÓ 3
Implicació de les escoles
Sensibilització del voluntariat

SGARCIA
Segell



11. Pressupost detallat: per anualitats, accions i tipologia de despesa
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TIPOLOGIA DE DESPESES 2020 2021
ACTUACIO 1
Personal 15.000€ 15.000€
Col·laboracions externes 20.125€ 20.125€
Equipament o instrumental
Inversió 30.000€ 16.000€
Adquisició de terrenys
Desplaçaments internacionals
Despeses indirectes 2.250€ 2.250€
ACTUACIÓ 2
Personal 15.000€ 15.000€
Col·laboracions externes 20.125€ 20.125€
Equipament o instrumental 8.625€ 2.875€
Inversió
Adquisició de terrenys
Desplaçaments internacionals
Despeses indirectes 2.250€ 2.250€
ACTUACIÓ 3
Personal 10.000€ 10.000€
Col·laboracions externes
Equipament o instrumental
Inversió
Adquisició de terrenys
Desplaçaments internacionals
Despeses indirectes 1.500€ 1.500€
TOTAL 124.875€ 105.125€

SGARCIA
Segell



IMATGES DE LA GARRIGA 
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SGARCIA
Segell
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SGARCIA
Segell


