XVI CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE LA PEDRA SECA, CIPS-18
Ciutadella de Menorca, 26, 27 i 28 d'Octubre de 2018

Societat Científica Internacional per a l'estudi pluridisciplinar
de la Pedra en Sec, S.P.S.
Societat Històrico Arqueològica Marti i Bella, SHAMB

Workshop - Barraca

català

PROGRAMA - WORKSHOP
Ciutadella de Menorca, Illes Balears Espanya, 22 - 25 octobre 2018
Dissabte 20 oct.
I Diumenge 21 oct
Trobada a l'entrada de l'Institut Josep Mª
Quadrado i desplaçament, en bus o a peu, a Es
Pinaret, on es localitzen la barraca i l’alberg en el
que pernocten els murallers (paredadors).
Membres de la Societat Martí i Bella els
acompanyaran.
L’hora de trobada està per determinar, en funció
de l’hora d’arribada dels avions en els que vénen
els murallers (paredadors).
Desplaçament en bus o a peu, i instal·lació a
l'Alberg de "Es Pinaret". Seran acompanyats per
membres de la Societat Martí Bella.
Dilluns 22 octubre:
�09h00
�09h30

�11h00/13h30
�13h30 / 14h30
�14h30 / 17h30
Dimarts 23 a dijous 25 octobre:
�09h00 / 13h30
�13h30 / 14h30
�14h30 / 17h30

Divendres 26 octubre:
�09h00 / 13H00

Trobada a l'entrada del Institut Josep Mª
i visita a l'entorn d’Es Pinaret. Explicació per part
d'un muraller (paredador) local, sobre la tècnica
de la restauració de les obres tradicionals de
Menorca, en particular de les Barraques.
Organització del treball en grup i restauració.
Pausa, menjar in situ.
Restauració i intercanvi entre professionals.

Restauració i intercanvi entre professionals.
Pausa dinar in situ
Restauració i intercanvi entre professionals
conclusió dels treballs

Visita dels Congressistes al taller de Restauració
de la Barraca

INFORMACIÓ - DETALLS
El Workshop internacional dels murallers (paredadors) professionals té per objectiu
reunir professionals de l'art de construir amb pedra seca, de tots els horitzons i de
totes les nacionalitats, per tal de crear un pool d'intercanvi sobre la tècnica entorn a la
restauració d'una obra particular.
La restauració de la Barraca, construcció camperola tradicional, típica de la regió de
Balears, situada a 20 minuts a peu de la ciutat de Ciutadella, i a 5 minuts de l'Alberg.
L'elecció d'aquesta barraca i el seu emplaçament seran l'ocasió d’un fructuós
intercanvi d'experiències respectives entre els murallers (paredadors) vinguts d'altres
racons del planeta.
La documentació fotogràfica mostra els diversos treballs de restauració previstos sobre
la Barraca, l'estructura interior és encara bona. La degradació a nivell de l’escalonat
exterior, sobre la part superior de la falsa volta, en volada i sobre els brancals de la
porta d'entrada, hauran de ser restaurats.
Dos murallers (paredadors) professionals de l'illa ens acompanyaran per guiar els
nostres treballs i fer-nos descobrir la tècnica típica de la regió.
El Divendres 26, el Congrés Internacional pluridisciplinar començarà amb la visita a
l'entorn i als treballs realitzats a la Barraca de “Es Pinaret”.

Lloc: Es Pinaret, a 2 quilòmetres de CIUTADELLA DE MENORCA (Illes Balears)
Allotjament : Alberg de “Es Pinaret”, Capacitat màxima, 30 places. Enterament
equipat, amb lliteres, sanitaris i cuina amb nevera. A 5 minuts de la Barraca.
Menjars: S'organitzen en forma de Buffet canadenc per als quals cadascú podrà
contribuir.
Eines i utillatge:: Tot el gran utillatge necessari per als treballs es trobarà in situ.
També es podran trobar eines de mà, però és desitjable que cada muraller
(paredadors) aporti els seus propis útils.
Despeses: El treball no està remunerat. No s’exigirà cap despesa de participació, tot i
que és desitjable que els participants es facin membres de la S.P.S. per donar suport a
les seves accions i els congressos internacionals.

ORGANITZACIÓ

INFORMACIONS, INSCRIPCIONS:
Agustín Petschen, arquitecte, Membre de la Direcció de la Societat Històric
Arqueològica Martí i Bella, SHAMB.
Passeig Sant Nicolau 98, -07.760 Ciutadella de Menorca, Espanya, Tel: (0034) (0) 699
08 34 16
shamartibella@gmail.com
Aquestes informacions i els formularis d'inscripció estaran disponibles a partir del
Dilluns 5 de Febrer 2018, a la pàgina:
www. pierreseche-international.org

INSCRIPCIÓ

Amb la finalitat d’ organitzar millor el Workshop, agrairem a cadascun dels participants
que s’inscriguin a través del formulari d’inscripció adjunt i que ens el remetin abans
del 30 de juliol de 2018.

Agrairem que ho facin al següent correu: info@stoneworks.ch ,
o per correu postal a : Urss Lippert, Chemin de la Baume, 23, CH-2533 Evilard, (Suisse)

Nom i llinatges
Professió
Direcció
Ciutat + Codi Postal
País
Telèfon i, Fax
E-mail

Participaré en el
Workshop en qualitat de :

Profesional en actiu
Profesional no actiu.
Anys de pràctica profesional:

Duré amb mi les meves
eines personals :

Si
No

Voldria allotjar-me

Per els meus mitjans :
A l’ alberg comú proposat :

Data i firma :

DOCUMENTACIÓ- PLÀNOLS

............anys

Vista exterior frontal de la Barraca, en el seu estat actual

Vista exterior posterior de la Barraca, en el seu estat actual

Acabat de la falsa cúpula en el seu estat actual

