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- Govern d’Andorra: Ministeri de Cultura i Esports, Ministeri Medi Ambient, 
Agricultura i Sostenibilitat, Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior 

- Cal Pal / Maria Reig 
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De què tracta el curs?  

 
Es tracta d’un curs dedicat a la construcció amb pedra seca, tant dedicada a obra nova com a la 
restauració d’estructures històriques fetes amb aquesta tècnica.  
Enguany el curs es farà la setmana de l’11 al 15 d’octubre. El dia 16 d’octubre hi haurà l’entrega 
dels diplomes per als assistents al curs 2021. Aquest curs tindrà lloc a la zona d’Encodina, a la 
parròquia d’Ordino.  
 
A cada participant, es farà arribar un document de la teoria constructiva que veurem durant el 
curs, exemples i altres dades interessants. Caldrà que els alumnes inscrits repassin aquesta 
teoria abans de començar el curs. Els dubtes que tingueu seran resolts durant els cinc dies de 
pràctica.  
 
Aquest curs és per iniciats i novells en la matèria. Les places disponibles són 18: 12 alumnes 
novells i 6 alumnes que hagin fet el curs en edicions passades i vulguin millorar la seva tècnica. 
 
 
Quina és la tècnica constructiva que es practicarà enguany? 
 
La tècnica constructiva de parets de contenció i de parets de partió amb pedra granítica. Per als 
alumnes d’edicions passades es reserva la restauració d’una barraca de pedra seca enderrocada 
parcialment, i també la reparació de sostres d’altres barraques. 
 
Què aprendràs en aquest curs? 
 

 Desmuntar correctament parets en mal estat tot seleccionant i endreçant les pedres 
per a una millor execució de la futura paret 

 Com fer un bon fonament a nivell de terra abans de col·locar la primera filada de pedra 
de fonament de la paret seca 

 Organització, tria i selecció dels diferents tipus de pedra  

 Col·locació de les pedres a la paret segons mides i forma 

 Talla amb martells i eines de tall (puntxó, escarpa de widia principalment) 

 Manipulació i transport de les pedres  

 Tipologia i l’evolució de la tècnica constructiva de la pedra seca  

 Possibilitats presents i futures de la tècnica de la pedra seca 

 Pràctica personalitzada pels alumnes provinents d’altres cursos anteriors  
 
 
Quins materials et caldran per fer el curs? 
 

 Material que aporta l’organització: Eruga Honda per a transportar pedres, martells de 
marger, masses i eines de tall, càvecs i eines per a fer excavació tipus pics i aixades, 
galledes per a pedres i terra. Alguns troncs (anomenats també rondinos) per la 
restauració del sostre de la barraca enfonsada.  
* Qui ho desitgi, podrà portar les seves pròpies eines 

 

 Materials que haureu de portar els inscrits: guants, ulleres de protecció, botes 
resistents i impermeable. Alhora, caldrà que porteu una pissarra i rotuladors per a 
repassar la tècnica 
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Quins seran els horaris del curs? 
 

 El curs consta de cinc dies, de dilluns divendres i set hores de pràctica. L’horari serà de 
9h a 13h, - una hora per dinar- i de 14h a 17h, entre els dies 11 i 15 d’octubre. El dia 16 
d’octubre hi haurà el lliurament dels diplomes a les 12h. 

 
Quins són els objectius generals del 3r Curs de Pedra Seca? 

 

 Conèixer la història de l’arquitectura de la pedra seca 

 Conèixer les normes bàsiques i els principis de la construcció en pedra seca 

 Entendre la morfologia i la composició de les pedres locals per seleccionar i utilitzar-les 
de forma més favorable en la construcció 

 Analitzar els elements constructius amb pedra seca del nostre entorn i saber actuar amb 
l’estil constructiu de muntanya 

 Conèixer les diverses activitats que es promouen en el nostre territori, a través de les 
diverses entitats relacionades amb la pedra seca 

 Presa de contacte amb la tècnica de la pedra seca i el treball de la pedra 

 Construir murs exempts de doble cara, murs de contenció 

 Construir part de murs de contenció i restaurar empedrats 
 

Quins són els objectius del Programa Primera Pedra relacionats amb el curs? 

 

 Crear eines de formació en la tècnica de la pedra seca, que permeti dotar a qualsevol 
alumne, ser coneixedor d’aquestes tècniques constructives, per a qualsevol intervenció 
pública o privada en el territori, que puguin actuar amb les garanties i els criteris 
adequats 
 

 Difondre els valors de la UNESCO sobre l'arquitectura i del paisatge de la pedra seca, 
amb el convenciment de que aquesta difusió és imprescindible per a la conscienciació i 
per a l'adequada conservació d'aquest patrimoni. En definitiva situar entre les prioritats 
de la nostra comunitat aquest Patrimoni Mundial i fer-lo estimar 

 
 
Quina titulació obtindràs quan completis el curs? 
 

 L’objectiu de la creació d’aquesta formació és que per reglament, totes les restauracions 
de d’arquitectures fetes amb la tècnica de pedra seca, s’hagin de fer amb artesans 
titulats o amb experiència contrastada. Aquest títol us ajudarà a millorar el vostre CV 
 

 El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior us expedirà un diploma d’assistència al 
curs. El títol és apte per poder-se presentar a concursos públics d’Andorra on es 
demanin artesans coneixedors de les tècniques de la pedra seca en la categoria 
d’ajudant (N1, bàsic) 
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3r Curs Pedra Seca 

Andorra: octubre del 2021 
 
 EL  CALENDARI  DEL CURS 

 

PRESENTACIÓ DEL CURS – 11 d’octubre 2021 

 

 Presentació del curs  

 Xerrades programa primera pedra 

 
 

CALENDARI 
 

 1a jornada: Dilluns   11/10/2021  – 09h a 13h / 14h a 17h 

 2a jornada: Dimarts   12/10/2021  – 09h a 13h / 14h a 17h 

 3a jornada: Dimecres  13/10/2021  – 09h a 13h / 14h a 17h 

 4a jornada: Dijous    14/10/2021  – 09h a 13h / 14h a 17h 

 5a jornada:   Divendres   15/10/2021  – 09h a 13h / 14h a 17h 
 
 

CLOENDA – 16 d’octubre 2021 – 12h a 14h 

 

 Lliurament de títols  
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 FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: 
 

3r CURS D’ARTESANS DE LA PEDRA SECA 

Andorra, octubre 2021 

 

Nom i cognoms  

Correu electrònic  

Telèfon de contacte  

Formació prèvia de pedra seca  

 
Els dinars aniran a càrrec de l’organització 

Contacte per inscriure’s: lluis_segura@govern.ad 
Es trametrà la documentació del curs per correu electrònic als inscrits. 
Data final d’inscripció: dia 8 d’octubre de 2021  

 


