
Patrocina:

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat
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U N I V E R S I T A T 
D E  L L E I D A

LA GRANADELLA
TORREBESSES
De l’1 al 9 de juliol de 2017

Ajuntament de Torrebesses



INFORMACIÓ 
Poden facilitar més informació sobre el curs a:

Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya 
Plaça de la Independència, 1
25177 La Granadella
Tel: 973 094 101 
A/e: info@culturadeloli.cat

Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 
Plaça Vileta, 9-10
25176 Torrebesses
A/e: centrepedraseca@gmail.com

58N7   Medi Ambient

ELS PAISATGES DE PEDRA SECA I 
ELS MÈTODES CONSTRUCTIUS 
De l’1 al 2 i del 8 al 9 de juliol 
Torrebesses i la Granadella

La finalitat del curs és l’estudi i el coneixement de les construcci-
ons de pedra seca i la seva tècnica constructiva. Un dels objectius 
principals és identificar els diversos elements naturals que formen el 
paisatge de pedra seca, així com aprendre la relació entre ells. Tam-
bé es donaran eines per tal de crear compromisos responsables per 
mantenir el patrimoni i millorar-ne la conservació. Amb la ruta dels 
paisatges de construcció de pedra seca es prendrà contacte amb 
aquestes edificacions per poder desenvolupar correctament la part 
pràctica del curs, en què s’aprendran els diferents mètodes cons-
tructius i la talla de la pedra.
Tots aquests continguts s’utilitzaran tant en la reconstrucció com en 
noves construccions de pedra seca.
El curs s’adreça als estudiants interessats per les tècniques cons-
tructives tradicionals. I, en general, a tothom que vulgui descobrir 
el paisatge rural i de pedra seca, als interessats a conèixer aquest 
patrimoni i que vulguin donar suport a la seva conservació i soste-
nibilitat.

Observacions: Per realitzar la part pràctica del curs és aconsellable 
portar un calçat adequat de protecció i guants de treball, així com 
protecció solar.

Llengua  Català
d’impartició  

Coordinació Ignasi Aldomà Buixadé (Departament de Geografia i Socio-
logia de la UdL)

Equip docent Ignasi Aldomà Buixadé (UdL), Jordi Berenguer Bobet (Cen-
tre d’Interpretació de la Pedra Seca), Ester Bargalló (Centre 
Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp i Associació 
per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional), Neus Borrell 
Cedó (Fundació El Solà), Jordi Martí Castellà (picapedrer), 
Josep M. Navàs Miralles (mestre d’obres), Isidre Pinyol Cer-
ro (Consell Comarcal de les Garrigues), Josep Preixens Lle-
vadot (estudiós pedra seca), Martí Rom (Centre Miró-Grup 
Barracaire de Mont-roig del Camp) i Mario Urrea Marsal 
(professor i alcalde de Torrebesses)

Durada 26 hores lectives

Espai Centre d’Interpretació de la Pedra Seca (Torrebesses), 
Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya (la Granadella) i 
voltants de la Granadella

Preu 25 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 30 € la resta 
Places 30

PROGRAMA    

Dissabte 1 
Sessions al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 
(Torrebesses)
Mario Urrea

10.00-12.00 h Introducció a les construccions de pedra seca
Ignasi Aldomà

12.00-14.00 h  L’aigua i els paisatges de pedra seca
Jordi Berenguer

17.00-19.00 h Ruta pels paisatges de les construccions de pedra 
seca

Diumenge 2 
Sessions al Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya 
(la Granadella)
Josep M. Navàs

10.00-12.00 h Pràctica d’iniciació a la reconstrucció d’un element 
de pedra seca I

12.00-14.00 h  Visita i estudi d’elements de pedra seca que han so-
fert una restauració recent
Josep M. Navàs

17.00-19.00 h Pràctica d’iniciació a la reconstrucció d’un element 
de pedra seca II

Dissabte 8 
Sessions al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 
(Torrebesses)
Josep Preixens 

10.00-12.00 h Elaboració i gestió d’un inventari d’elements de pe-
dra seca
Ester Bargalló i Martí Rom

12.00-13.00 h Projecte global d’intervenció sobre les barraques de 
pedra seca a Mont-roig del Camp
Isidre Pinyol

13.00-14.00 h El procés d’elaboració de calç a les Garrigues
Neus Borrell

16.00-18.00 h La conservació de les construccions de pedra seca

Diumenge 9 
Sessions al Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya 
(la Granadella)
Jordi Martí i Josep Navàs

10.00-14.00 h Teoria i pràctica de tècniques constructives de pedra 
seca a través de la pràctica constructiva d’un marge
Jordi Martí i Josep Navàs

16.00-19.00 h Pràctica de construcció d’altres elements de pedra 
seca. Incorporació de la calç com a element cons-
tructiu d’unió


