
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. 

Curs pels alumnes que ja tinguin altres cursos realitzats els anys anteriors: 

 

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- Trasllat cap a les diferents barraques que cal restaurar a la zona. Conceptes per a 

poder començar el sanejament de la zona afectada. Inici feines d’extracció de pedra i 

sanejament. (16:30h inici recollida d’eines) 

Dimarts 12 d’octubre: 

9h- Trobada a Encodina.  

9h-10h- Continuació de la pràctica constructiva. 

10h-10:30h- Esmorzar. 

10:30-13h- Pràctica constructiva, continuació del sanejament de la zona. Selecció de les pedres 

a utilitzar en la restauració. Inici restauració després de consolidar la fonamentació.  

13h-14h- Dinar. 

14h-17h- Continuació de la pràctica constructiva. Inici fonaments barraca, talla de pedres de la 

cantonera. Conceptes bàsics de la talla de pedra amb martells i eines de tall.(16:30h inici 

recollida d’eines) 

Dimecres 13 d’octubre: 

9h- Trobada a Encodina. 

9h-13h- (10:30 esmorzar) Continuació pràctica constructiva. Filades per sobre del fonament i 

consolidació de la cantonera. 

13h-14h- Dinar. 

14h-17h- Continuació construcció de la barraca.. (16:30h inici recollida d’eines) 

Dijous 14 d’octubre: 

9h- Trobada a Encodina. 

9h-13h- (10:30 esmorzar) Continuació de la restauració de la barraca. 



13h-14h- Dinar. 

14h-17h- Coronament de la barraca i confecció sostre vegetal. (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.  

10:30h-13h- Inici darrera sessió pràctica. Restauració desperfectes al sostre en una barraca 

propera,  

13h-14h- Dinar. 

14h-16h- Finalització de la reparació del forat al sostre d’aquesta barraca. 

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

pedra seca. Tots els dos grups junts. 

Dissabte 16 d’octubre: 

Entrega dels diplomes d’assistència al curs. 


