
 

 

 

 

ACTIVA’T A L’HORT és un projecte de promoció de l’economia social i 

solidària i inserció sociolaboral en el sector agrícola i paisatgístic, 

promocionat per Caritas Arxiprestal de Manresa en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Manresa, per tal de facilitar l’autoocupació i la inserció 

sociolaboral dels participants. 

Ho aconseguim a través d’un programa de formació en competències 

tècniques on acompanyem els participants en un procés d’aprenentatge i 

apoderament per tal que aquests, a part d’auto abastir-se de productes 

hortícoles, puguin ocupar-se en aquest sector econòmic. 

 

Entre altres formacions tècniques, com la producció ecològica d’hortalissa, el 

maneig de petita maquinaria, muntatge d’instal·lacions i poda de fruiters, 

també identifiquem la Restauració de murs de pedra seca com un 

complement formatiu a desenvolupar per ser competent en la polivalència 

agrícola i com un valor a l’alça a nivell patrimonial i funcional dels espais 

agrícoles i paisatgístics 

Sent així, hem executat diverses accions de formació pràctica en la 

Restauració de murs de pedra seca, i hem estructurat un grup preparat per a 

dur a terme diferents tipus de restauració: 

- Restauració superficial 

- Recalçat 

- Repicat i polit de pedra 

- Restauració de murs baixos 

- Restauració de murs alts 

- Cantoneres 

 

Alguns dels treballs que hem dut a terme són: 

- Restauració de 2 murs alt de 3 i 6m. de llarg i recalçat de 15m. a la 

finca Costafreda sobre un ramal de la sèquia, a Manresa. 

 



- Restauració superficial d’un mur 

baix de 40m. de llarg al camí de la 

Torre Santa Caterina, a Manresa. 

 

 

 

 

- Restauració d’una cantonera de 5 m. de llarg al camí de la Torre 

Santa Caterina, a Manresa. 

 

- Restauració d’un mur alt  de 5m. de llarg 

a la finca Costafreda sobre un ramal de 

la sèquia,  a Manresa. 

 

 

 

Aquest grup es seguirà formant i cada cop estarà més preparat i podrà 

assolir fites i treballs més ambiciosos. 

 

Ens posem a disposició d’entitats i organitzacions diverses per tal de 

col·laborar per seguir professionalitzant aquest grup de treball, i donar 

una empenta en la restauració i valorització d’aquest patrimoni tan ric 

en el nostre territori.  

Per a mes informació i interessats en col·laborar, podeu contactar 

amb nosaltres al correu activathort@caritasmanresa.cat  
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