
CURS DE FORMACIÓ EN LA TÈCNICA CONSTRUCTIVA DE LA PEDRA SECA A ORDINO, L’OCTUBRE 

DEL 2021. CURS PER INICIATS I TAMBÉ PER ALUMNES PROVINENTS DE CURSOS ANTERIORS 

FETS EL 2020 O EL 2019. 

 

Dilluns 11 d’octubre:  

9h- Trobada a Encodina, Ordino, amb els participants del curs 

9h-11h- Sessió teòrica insitu, tècnica constructiva de la pedra seca, mostrari d’eines, exemples 

constructius, dubtes i preguntes. 

11h-11:30h- Esmorzar. 

11:30h-13h- Inici de la pràctica: sanejament parets caigudes i nova fonamentació per 

començar noves parets. Tant de parets de partió com de parets de contenció. 

13h-14h- Dinar. 

14h-17h- Continuació de la pràctica: Selecció i trasllat de pedres per iniciar el fonament de la 

paret, primera filada de fonament consolidada. (16:30h inici recollida d’eines) 

Dimarts 12 d’octubre: 

9h- Trobada a Encodina.  

9h-10h- Repas feina feta i repàs teoria per consolidar conceptes. 

10h-10:30h- Esmorzar. 

10:30-13h- Pràctica constructiva, continuació de la construcció de la paret seca. Instruccions 

d’ús dels martells i les eines de tall en cas que siguin necessaris. 

13h-14h- Dinar. 

14h-17h- Continuació de la pràctica constructiva. Aixequem filades a les parets de partió i 

també a les parets de contenció. (16:30h inici recollida d’eines) 

Dimecres 13 d’octubre: 

9h- Trobada a Encodina. 

9h-13h- (10:30 esmorzar) Continuació pràctica constructiva. Canvis de grup entre parets de 

contenció i parets de partió. Aprofondiment en la tècnica de trasllat de pedres. Aprofondiment 

en la tècnica d’adobar les pedres de la paret. 

13h-14h- Dinar. 

14h-17h- Continuació construcció de les diferents parets seques. (16:30h inici recollida d’eines) 

Dijous 14 d’octubre: 

9h- Trobada a Encodina. 

9h-13h- (10:30 esmorzar) Dubtes i preguntes i repàs conceptes abans de l’inici i continuació de 

la pràctica constructiva. 



Conceptes teòrics per a coronar les parets seques. Durant la jornada s’aniran coronant i 

finalitzant alguns trams de parets. 

13h-14h- Dinar. 

14h-15:30h- Visita barraques en procés de restauració pels alumnes “avançats”. 

15:30h-17h- Continuació de la pràctica constructiva amb les parets seques de partió i 

contenció. (16:30h inici recollida eines) 

Divendres 15 d’octubre: 

9h- Trobada a Encodina 

9h-10:30h- Discussió sobre darreres tasques a realitzar durant la darrera jornada. Conceptes 

per a construir una cantonera en una paret, altres propostes a realitzar. 

10:30h-13h- Inici darrera sessió pràctica. Coronament de les parets que faltin. Contrucció 

d’una cantonera en una paret.  

13h-14h- Dinar. 

14h-16h- Continuació de la pràctica constructiva i finalització de les tasques que faltin. Inici del 

sanejament de tota la zona de treball per minimitzar el possible impacte dels dies de treball. 

16h-17h- Consells, preguntes, dubtes, i qüestions diverses. Debat general sobre la tècnica de la 

pedra seca. 

Dissabte 16 d’octubre: 

Entrega dels diplomes d’assistència al curs. 


