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Activitats
25 de novembre - 4 de desembre
CONCURS DE FOTOGRAFIA “L’ART DE LA PEDRA 
SECA A ANDORRA”, A LA XARXA SOCIAL INSTAGRAM

La Setmana de la pedra seca 2022 arrenca de nou 
amb el concurs de fotogra�a. Els participants 
hauran de presentar fotogra�es en què la pedra 
seca sigui la protagonista. Els tres primers 
guanyaran un premi en metàl·lic de 500 €, 300 € i 
200 €, respectivament, i un lot de llibres sobre la 
pedra seca, lot que també obtindran la quarta i 
cinquena millors fotogra�es.

Tota la informació es pot trobar a:
https://www.instagram.com/patrimoniculturalandorra/

25 de novembre - 3 de desembre
EXPOSICIÓ “LA SOLEDAT DEL CUSSOL”, DE NÚRIA 
MORENO CENDRÓS

De 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h, de dilluns a dissabte
Diumenge: de 10 h a 14 h
Espai sociocultural Cal Pal (la Cortinada) 

És una exposició fotogrà�ca de cussols i �tes que 
podem trobar a la zona del pic de Cataperdís, a la 
parròquia d’Ordino. 
En paraules de l’artista, “La soledat del cussol parla 
de la meva soledat, soledat sana, soledat buscada. 
Parla d’Andorra, de les muntanyes. Sobretot parla 
dels cussols, �tes i pics, en especial del Cataperdís. 
Com descriu Bonaventura Adellach, la muntanya 
dels primers senyals, o la muntanya del foc inicial”.

26 de novembre
CAMINADA PELS CORTALS DE FERITXET

D’11 h a 13 h
Les Pardines (Encamp)

Caminada i descoberta de murs i construccions en 
pedra seca pels cortals de Feritxet, alguns dels 
quals es van recuperar fa poc, en el curs d’artesans 
que va tenir lloc el mes d’octubre. 

Inscripcions gratuïtes amb reserva prèvia a:
contacte_patrimoni@govern.ad
 (+376) 844 141

Les places són limitades.
Aquesta caminada és considerada de di�cultat baixa. 
Es recomana dur calçat de muntanya i roba d'abric. En 
cas de pluja o neu la sortida s'ajornaria.

3 de desembre
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PARETS DE PEDRA SECA. 
MANUAL PER A LA CONSTRUCCIÓ I LA REPARACIÓ

A les 11 h
Espai sociocultural Cal Pal (la Cortinada)
 
Presentació del llibre Parets de pedra seca. Manual 
per a la construcció i la reparació, de Richard 
Tufnell, Frank Rumpe, Alain Ducommun, Marianne 
Hassentein, editat per la Fundació El Solà i 
Editorial Andorra. La presentació serà a càrrec de 
Xavier Llovera, arqueòleg i gestor cultural; Lluís 
Viu editor d’Editorial Andorra, i Cèlia Mallafré, 
directora de la Fundació El Solà de la Fatarella.

Un any més Andorra serà present a la 
Setmana de la pedra seca, un esdeve-
niment que commemora l’aniversari 
de la declaració de la tècnica cons-
tructiva de la pedra seca com a patri-
moni immaterial de la humanitat per 
part de la UNESCO. 

L’esdeveniment, que tindrà lloc del 25 
de novembre al 4 de desembre, és 
organitzat i impulsat tant pel Depar-
tament de Patrimoni Cultural com per 
l’espai sociocultural Cal Pal i inclourà 
novament un seguit d’activitats per 
apropar als ciutadans el patrimoni, 
l’o�ci i la tècnica de la pedra seca. 

Amb aquesta iniciativa, que compta, a 
més d’Andorra, amb la participació 
d’institucions, entitats, col·lectius i 
voluntaris d’arreu de Catalunya, les 
Illes Balears i la Comunitat Valenciana, 
es vol afavorir el coneixement sobre la 
pedra seca i seguir sumant en la 
divulgació i preservació d’aquest 
patrimoni paisatgístic i cultural.

Prèviament a la presentació del llibre, s'estrenarà 
l'audiovisual La tècnica de la pedra seca. Art, 
paisatge i sostenibilitat, que inclou un recull de les 
formacions fetes des del 2019 �ns al 2022.

Inscripcions gratuïtes amb reserva prèvia a: 
contacte_patrimoni@govern.ad
 (+376) 844 141

Les places són limitades.
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FOTO COBERTA:
Georgina Volpi - 2021. 
Guanyadora del concurs del 2021
 L'art de la pedra seca a Andorra
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