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 NOTICIES D’ACTUALITAT 

ES BUSQUEN SUPORTS PER A QUÈ LA PEDRA SECA SIGUI 
PATRIMONI DE LA UNESCO 

 

La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
promou la candidatura sobre la tècnica tradicional de la pedra seca 
a Catalunya, per tal que ingressi a la Llista Representativa del 

Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.  
 
Per aquest motiu els organismes anteriors,  estan recollint l’adhesió de persones, entitats, centres 
d’estudis, associacions i institucions per donar suport a aquesta candidatura. En aquest enllaç trobareu 
més informació notícia UNESCO. 

 
CREACIÓ DE CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA PEDRA SECA I LA VIDA RURAL DE CATALUNYA 

 

Des del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, s’ha impulsat un nou projecte, a partir del qual s’ha 
creat el Centre de Documentació de la Pedra Seca i la vida rural a Catalunya. És la biblioteca particular 

del CIPS, que tothom pot consultar i agafar en préstec qualsevol 
document que hi hagi, de forma totalment gratuïta. A més s’està 
nodrint aquest projecte amb nous vincles amb el fons de la 
Biblioteca Pública de la Universitat de Lleida i altres que encara 
estan per tancar.  
Podeu venir a consultar tots els documents disponibles en l’horari 
habitual del CIPS. 
 

 
ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE 

En aquest mes de desembre des del Centre d’Interpretació de la 
Pedra Seca s’han impulsat diferents activitats. Totes elles 
enfocades a diversos públics per tal que tothom pugui venir i 
gaudir al nostre centre. 

Amb motiu de l’any Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 
2016, el dia 11 de desembre, es van posar a la venda i de manera 
indefinida entrades al CIPS, que inclouen una visita al centre més 
un vermut a escollir en qualsevol bar de Torrebesses. 

 

Exposició CERCLE de Marina Guiu vine fins al 

20 de gener a visitar-la al nostre centre. 

CLUB D’AMICS 

Al CIPS hem creat un nou grup 
que s’anomena Club d’Amics 
de la Pedra Seca. Pot apuntar-
s’hi tothom que vulgui. Els 
amics de la Pedra Seca tenen 
avantatges i a més concursen 
en sortejos que es fan al centre. 

El passat mes d’octubre vàrem 
sortejar un sopar per a dues 
persones a la Taverna de la 
Bruixa del Castell Palau de 
Torrebesses. Els guanyadors ja 
han gaudit d’aquesta magnífica 
vetllada. 

Podeu fer-vos amics de la 
Pedra Seca, omplint les 
butlletes que trobareu als 
diferents establiments de 
Torrebesses, al CIPS o bé per 
mitjà de la nostra pàgina web. 

www.turismetorrebesses.com. 

 

https://etnologia.blog.gencat.cat/2016/11/18/es-busquen-suports-perque-la-pedra-seca-sigui-patrimoni-de-la-unesco/
http://www.turismetorrebesses.com/


 

TALLER FAMILIAR DE NADAL 

El dissabte dia 17 de desembre al CIPS, es va dur a terme un taller de nadal, 
per a nens i nenes. Vam tenir 11 participants els quals van elaborar un aljub 
d'argila, per poder imitar les construccions de pedra seca del nostre entorn. 
Per a tots ells va ser una experiència molt enriquidora. Ben aviat la tornarem 
a repetir per tots aquells que no van poder assistir. 

UN MES DE DESEMBRE PLE D’ACTIVITATS!!! 

CAMINADA SOLIDÀRIA PER A LA MARATÓ DE TV3 

El dia 18 de desembre de 2016, amb motiu de la 25ª edició de La Marató 
de TV3, vam organitzar una caminada solidària per tal de poder ajudar en 
la investigació de l'Ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, 
les quals eren les protagonistes d’aquest any. Gràcies a la participació de 
veïns i veïnes del poble vàrem poder fer una petita donació de 95 €. 

Amb la mateixa finalitat que nosaltres l’associació de jubilats i l’associació 
de dones de Torrebesses van organitzar una tarda amb jocs de taula i 
xocolatada per a col·laborar amb La Marató. 

PROPERES ACTIVITATS 

Aviat rebreu el nou calendari d’activitats que estem elaborant per 
al pròxim mes de gener, amb les últimes novetats. 
 
Us avancem que el dia 15 de gener hi haurà una JORNADA DE 
PORTES OBERTES AL CIPS amb diverses activitats.  
 
També inaugurarem una nova RUTA GASTRONÒMICA, on 
podràs gaudir de noves experiències, desconegudes fins a 
l’actualitat.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 
Vileta, 9-11, 25176 Torrebesses (Lleida) 

Tel.: 646 32 30 00 
             centrepedraseca@gmail.com 
             www.turisemtorrebesses.com 

PREMIS I CONCURSOS 
 

Iª Edició dels Premis de la Pedra Seca  
 

El Centre d’Interpretació de la Pedra 
Seca ha convocat per aquest curs 2016-
2017, la Iª Edició de Premis de la Pedra 
Seca per als Treballs de Recerca de 
Batxillerat. Poden presentar-se tots els 
alumnes que estiguin matriculats a 2n 
de Batxillerat dels centres educatius de 
Catalunya, Balears, País Valencià i 
Andorra. Podeu consultar les bases a la 
nostra pàgina web.  
www.turismetorrebesses.com 
 
Concurs de dibuix  
 
Per totes aquelles escoles que vulguin 
participar, s’organitza un concurs de 
dibuix per escollir la MASCOTA del 
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca. 
S’adreça a tots els nens i nenes d’entre 
6 i 12 anys, on hi haurà un guanyador i 
dos finalistes. Els alumnes d’educació 
infantil també poden participar però no 
concursen. Tots els alumnes que 
participin rebran un obsequi. Podeu 
consultar les bases a la nostra pàgina 
web.  
www.turismetorrebesses.com 
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