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 NOTICIES D’ACTUALITAT 

AMPLIACIÓ DE L’OFERTA TURÍSTICA DEL CIPS 
 

Encara no fa un mes, des que el Centre d’Interpretació de la Pedra 
Seca de Torrebesses va inaugurar la RUTA GASTRONÒMICA. 
Aquesta sortida té dues versions, depenent del dia que es faci. Els 
dissabtes al matí es visita la Cooperativa del Camp de Torrebesses 
i el Molí del Bep de Canut; els diumenges, el Molí del Bep de Canut 
i l’Antic Forn de Pa de Torrebesses. Totes dues opcions ofereixen 
un tast d’oli en acabar la ruta. 

 
També s’ofereix la possibilitat de fer una RUTA TEATRALITZADA, per poder conèixer i ensenyar els 
monuments més emblemàtics del municipi d’una forma més amena i entretinguda. Aquesta ruta 
sempre es pot fer reservant amb 10 dies d’antelació. Podeu contractar totes les nostres rutes en català, 
castellà, anglès i llenguatge de signes. 
 

 
LES ESCOLES VISITEN EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA PEDRA SECA 

 

Durant el últims mesos, hem rebut la visita d’uns turistes molt atents i 
interessats. Són els nens i nenes de l’escola Salvador Espriu de 
Vallfogona de Balaguer i els alumnes de l’escola de Torrebesses. 
 
D’una banda, els alumnes de 4t, 5è i 6è de Vallfogona vàren venir al 
nostre centre a conèixer les construccions de Pedra Seca de 

Torrebesses. Van visitar el soterrani del 
CIPS, les Sitges de la Vileta i les 
diferents contruccions que tenim al 
municipi. S’ho van passar d’allò més bé!  
 
D’altra banda, els alumnes de l’escola de Torrebesses van realitzar el 
Taller de Sentiments i Emocions, aprofitant que teníem exposada l’obra 
de l’artisa Marina Guiu, Cercle. El taller consisteix a percebre, captar i 
imaginar quin sentiment expressa cadascun dels quadres de 

l’exposició. A partir d’unes targetes 
on hi ha escrit el nom de diferents 
sentiments i emocions, han de 
visualitzar el quadre, sentir-lo i 
col·locar-li la tarjeta d’aquell 
sentiment que els desprén.  
 
Animem a totes les escoles que 
vinguin a visitar-nos, serà una 
excusió que segur voldran repetir! 

 
 

FACEBOOK 

@CIPSTORREBESSES 

El dia 15 de gener, vàrem fer la 

Jornada de les Portes Obertes 

al CIPS i entre totes les 

persones que van compartir a 

través del facebook, la nostra 

pàgina, vam sortejar un lot de 

productes de proximitat, on hi 

van col·laborar diferents 

empreses.  

La guanyadora va ser la nostra 

veïna Núria Arbonés. 

Enhorabona!! 

 



Exposició INSTANTS DE LLUM I COLOR de Pilar Martín 

 Del 4 de febrer al 30 d’abril 

El dissabte dia 4 de febrer es va inaugurar al CIPS l’exposició fotogràfica que porta per títol INSTANTS 
DE LLUM I COLOR. La seva autora, Pilar Martín, ens ha explicat que aquesta obra es basa en una 
recopilació de retalls màgics de naturalesa, on ha pres la paciència de captar llum, ombres, colors, 
línies... A més ens ha confessat que no es considera fotògrafa, sinó amant de l’art i la creativitat i que 
vol seguir practicant i aprenent a cada instant. 

Aquí teniu un recull de les fotografies que vàrem fer el dia de la inauguració. 

 

Iª CAMINADA DE LA PEDRA SECA 

El proper diumenge dia 9 d’abril se celebrarà la 1ª CAMINADA DE LA PEDRA SECA. Des del Centre 
d’Interpretació de la Pedra Seca estem organitzant aquesta activitat saludable i a més de caire cultural. 
Donarem a conèixer el nostre municipi, les nostres construccions, el nostre centre i la nostra tasca. 
Tenim la col·laboració i el suport tant de l’Ajuntament de Torrebesses com del Consell Esportiu del 
Segrià. Més endavant us anirem informant de les dates d’inscripció. US HI ESPEREM!  
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Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 
Vileta, 9-11, 25176 Torrebesses (Lleida) 

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

9è CONCURS DE FOTOGRAFIA 
 

El Centre d’Interpretació de la Pedra Seca i 
juntament amb l’Ajuntament de 
Torrebesses, convoquen la 9à edició del 
concurs de Fotografia de Pedra Seca. 
Podeu consultar les bases a la pàgina web 
del CIPS o al web de l’Ajuntament. 
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