
Arquitectura 
de la pedra en sec 
dels pobles de muntanya patrimoni cultural

DEL 21 AL 24 DE JULIOL DE 2009

Seu del Penyagolosa
Vistabella

Matrícula
Totes les persones interessades han de realitzar 
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Servei de Comunicació i Publicacions
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Av. Sos Baynat s/n
12071 Castelló de la Plana

Certifi cats
Se certifi carà l’assistència al curs a les 
persones que han assistit almenys al 80% de 
les hores de classe i que han fi rmat el control 
corresponent.

Més informació: 
Seu del Penyagolosa
Edifi ci Cultural Polifuncional
C/ Jesús, nº 5
12135 Vistabella del Maestrat
Tel. 964 38 90 07
seudelpenyagolosa@uji.es



ARQUITECTURA DE LA PEDRA EN SEC DELS POBLES 
DE MUNTANYA PATRIMONI CULTURAL

Amb aquest curs es pretén iniciar els participants en el 
coneixement de les tècniques constructives de la pedra en sec, 
la seua història i importància en les societats rurals dels pobles 
de muntanya, divulgar el patrimoni cultural de la pedra en sec de 
Vistabella del Maestrat i participar activament en la recuperació 
i conservació d’alguns elements de l’arquitectura popular del 
municipi.

Director responsable: Antonio Giner Jiménez, Associació Grèvol 

Duració: 15 hores

Lloc: sala cultural “Antiga Presó”, seu de l’UJI a Vistabella.

Dies: 21, 22, 23 i 24 de juliol de 2009.

Preu: 18 euros per a públic en general. 
50% de descompte per a alumnat de l’UJI i socis de SAUJI.

Dirigit a: públic en general

Nombre màxim d’alumnes: 20

Programa 
 
21 DE JULIOL DE 2009
11.00 Recepció d’estudiants i lliurament de material a la seu de 

l’UJI de Vistabella (Antiga Presó).
11.30 Presentació del curs i inauguració de l’exposició de pintures 

de Salvador Llosa. 

12.00 Conferència: Decàleg del patrimoni de la pedra en sec, 
Javier Soriano (Dep. d’Història, Geografi a i Art, Universitat 
Jaume I).

16.30 Conferència: Les construccions de pedra seca en els 
paisatges de les comarques del nord de Castelló. Adrià Besó 
Ros (Dep. d’Història de l’Art de la Universitat de València) 

18.30 Excursió guiada al voltant del tossal del Fontanar: visita de 
diferents construccions de pedra en sec. 

22 DE JULIOL DE 2009
10.00 Conferència: Les construccions de pedra en sec al llarg de 

la historia. Rafael Fabregat Prats (A. de C. Grèvol). 
11.00 Conferència: Les construccions de pedra en sec a Vistabella 

del Maestrat, economia, societat, característiques, 
tipologies i tècnica constructiva. Antonio Giner Jiménez (A. 
de C. Grèvol). 

13.00 Projecció del documental “La trilla en los años 60 en el Mas 
de Montoliu”. 

23 DE JULIOL DE 2009 
10.00 Taller de pedra en sec: aprendre in situ la tècnica 

constructiva, a càrrec de membres de Grèvol i paredadors 
locals. 

16.30 Conferència i presentació del llibre: Els pous de neu de 
Penyagolosa a càrrec de Pascual Boira.

18,30 Visita guiada a la nevera de Penyagolosa. 

24 DE JULIOL DE 2009
10.00 Xarrada d’Ana Meseguer Branchat, llicenciada en Belles 

Arts, tècnica en conservació i gestió del patrimoni i directora 
del taller d’ocupació de Vilafranca El taller d’ocupació: “Viu 
la pedra, treballa-la: la recuperació de l’ofi ci de paredador. 

12.00 Col·loqui.
13.00 Cloenda del curs.


