
LA GRANADELLA I TORREBESSES
11, 12, 18 i 19 de juny de 2022

L’ART I LA TÈCNICA DE LA PEDRA SECA: TEORIA I 
PRÀCTICA (5a EDICIÓ)
 

La finalitat del curs és l’estudi i el coneixement de les construccions 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. També es donaran 
eines per 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 constructius 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 a tothom qui vulgui descobrir o aprofundir en el coneixement del paisatge rural i la pedra seca, interessats per conèixer la 
identitat del patrimoni i que vulguin contribuir a donar suport a la seva conservació i sostenibilitat.

Observacions: Per realitzar la part pràctica del curs, és aconsellable portar calçat adequat de protecció, guants de treball i protecció solar, així 
com, si se’n té, eines bàsiques i material propi, com maceta, escarpa i punxó.

Llengua d’impartició: Català 

Coordinació: Elies Bosch Benet (Ajuntament de la Granadella), Diego Teruel Roca (Centre d’Interpretació de la Pedra Seca) i Jennifer Vidal Rué (Centre de la 
Cultura de l’Oli de Catalunya)

Equip docent: Carles Blasco Pinós (arquitecte), Roger Costa Solé (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), Josep M. Navàs Miralles (mestre 
d’obres), Francesc Roma Casanovas (historiador), Mario Urrea Marsal (professor i membre de l’Associació d’Amics de l’Arquitectura Popular) i Eusebi Valera 
Casquet (picapedrer)

Durada: 25 hores

Espai: Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya (la Granadella), Centre d’Interpretació de la Pedra Seca (Torrebesses) i voltants dels dos municipis
Preu: 30,00 € estudiants, PAS i PDI UdL, estudiants del grau mitjà de Pedra Natural, arquitectes col·legiats, membres del Club d’Amics de l’Oli i del Club d’Amics de 
la Pedra Seca / 35,00 € la resta

47N2

Patrocinen:



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

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

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu: 

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

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA  
Dissabte 11 
 Sessions al Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya (la Granadella)
 Atzara Noguera Baldomà (alcaldessa de la Granadella)
10.00-10.15 h Benvinguda i presentació al curs de pedra seca.
 Roger Costa
10.15-12.00 h L’estat actual de la pedra seca.
 Josep M. Navàs
12.00-14.00 h Eines per a la construcció en pedra seca: explicació i ús.
 Josep M. Navàs i Jennifer Vidal 
16.30-18.30 h Visita a les balmes murades del terme de la Granadella i altres elements patrimonials inventariats. 
 
Diumenge 12 
 Sessions al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca (Torrebesses)
 Josep M. Navàs
10.00-12.00 h Visita al molí d’oli del Bep de Canut i explicació del procés de recuperació i conservació de les construccions de pedra seca. Visita a la pedrera 

i explicació del procés d’extracció.
 Josep M. Navàs i Eusebi Valera
12.00-14.00 h Selecció de pedres, desbastat i col·locació. 
 Josep M. Navàs i Eusebi Valera
17.00-19.00 h Sessió pràctica de reconstrucció d’un trenc de marge.

Dissabte 18
 Sessions al Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya (la Granadella)
 Josep M. Navàs i Eusebi Valera 
10.00-12.00 h La construcció de cantonades amb pedra seca. 
12.00-14.00 h Sessió pràctica de reconstrucció bàsica d’elements d’arquitectura popular de pedra seca. 
 Francesc Roma
16.30-17.30 h Com inventariar in situ les construccions de pedra seca al nostre territori.
 Carles Blasco
17.30-18.30 h La pedra seca en l’arquitectura contemporània.

Diumenge 12 
 Sessions al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca (Torrebesses)
 Josep M. Navàs i Eusebi Valera 
10.00-12.00 h Sessió pràctica de reconstrucció d’un trenc de marge.
12.00-14.00 h Eines pràctiques per a la talla ornamental.
 Mario Urrea Marsal
16.30-18.00 h Visita al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca.
18.00–19.00 h Acte de cloenda del curs i degustació de productes de proximitat al Centre de la Pedra Seca.

Propostes per als àpats: 

La Granadella 
Bar Centre Cívic: menú, entrepans i pizzes. Per al menú, és necessari reservar 
amb 10 dies d’antelació al correu info@culturadeloli.cat 
Bar Esport i Bar Sport: entrepans i tapes. 

Torrebesses
Café 7: menú i entrepans. 


