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Presentació 

El Centre d'interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses, es troba  la comarca 

del Segrià. 

La seva funció principal és l'estudi i la divulgació del patrimoni de Torrebesses. 

Principalment, es mostra tot allò que té a veure amb el treball dels pagesos i la 

vida rural. 

 

Des del CIPS s'organitzen sortides pel terme per tal de conèixer les 

construccions de pedra seca que els pagesos han anat construint al llarg dels 

anys, principalment a finals del segle XIX i principis del segle XX. Aljubs per a 

l'emmagatzematge d'aigua, espones i cabanes de volta, expliquem també la 

relació establerta entre el treball de la pedra, l'aprofitament de l'aigua i el poble 

i les eines emprades per a treballar la pedra. El terme de Torrebesses compta 

amb una immensa quantitat i qualitat de construccions de pedra seca. 

 

A part d'això, el CIPS també és el centre cultural del poble, hi organitzem 

exposicions temporals gratuïtes, ja sigui d'art (pintura i escultura) o d'història. I 

també actua com a punt d'informació turística. 

 

Ubicació 

Torrebesses és un poble de la comarca del Segrià. S'hi pot arribar per la carretera 

N-230 direcció sud. Després de passar Sarroca de Lleida cal desviar-se per la 

carretera local LV-7004, que arriba fins a Granyena de les Garrigues. 

 



Proposta de col·laboració amb la Universitat de Lleida 

Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 

 

Activitats 

 Visita guiada al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca. En la visita 

guiada al nostre centre podràs descobrir tots els racons que amaga el 

nostre edifici. Gaudiràs de l’exposició permanent que tenim a la segona 

planta del CIPS, i de la visita al nostre soterrani on veuràs l’estable, les 

diferents eines que s’utilitzaven antigament al camp, entre moltes altres. 

 
Soterrani del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 

 

 Ruta monumental de Torrebesses.  Aquesta ruta té una durada de 2 

hores. Es visiten els diferents espais monumentals del poble: El Centre 

d’Interpretació de la Pedra Seca, les Sitges, la façana de l’Ajuntament, 

l’Església de Sant Salvador, l’Església Nova i les façanes de casa Gort i 

casa Oró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Església Nova de Torrebesses 
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 Ruta etnològica de Torrebesses.  Aquesta ruta té una durada de 2 

hores, i podràs gaudir de la col·lecció Etnològica de Torrebesses amb un 

recull objectes de la llar, la pagesia i la vida rural. Consta de la visita guiada 

al CIPS i al Museu Josep Jané i Periu. 

 
Museu Josep Jané i Periu 

 

 Ruta dels paisatges de pedra seca. Aquesta ruta té una durada de 3 

hores. Descobriràs l’encant d’un paisatge de secà farcit de construccions 

de pedra seca. Inclou visita al CIPS, guiatge per conèixer el paisatge de la 

zona i observar les diferents tipologies de construccions de pedra seca: 

marges, cabanes de volta, aljubs,….  

 
Aljub del terme de Torrebesses 
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 Ruta de l’oli. Aquesta ruta té una durada de 2 hores. Es visita l’antic 

molí d’oli de Bep del Canut, del segle XIX i restaurat el 2015. A més dels                                

diferents espais monumentals del poble: el CIPS, les façanes de casa Gort 

i casa Oró i la façana de l’Ajuntament. En acabar hi haurà tast de 

productes locals. 

 
Interior del Molí del Bep del Canut 

 

 Ruta gastronòmica. Aquesta ruta té una durada de 2 hores. Varia en 

funció del dia. Els dissabtes al matí el visita l’actual Cooperativa del Camp 

de Torrebesses i l’antic Molí d’Oli del Bep del Canut. I els diumenges al 

matí es visita l’Antic Forn de pa de Torrebesses i l’antic Molí d’Oli del 

Bep del Canut. 

 
Cooperativa del Camp de Torrebesses 
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Totes les rutes es poden complementar amb activitats a altres equipaments 

turístics de la zona: 

 Visita el Parc de Les Olors de Les Basselles. 

 Visita el Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya a la Granadella. 

 Centre d’Interpretació de Les Pintures Rupestres del Cogul. 

 Activitat Scape Room al Pentargo de l’Albagés. 

 Dinar i visita al Castell Palau de Torrebesses. 

 

Avantatges per a la comunitat UDL 

 Per a totes les nostres rutes els estudiants de la UDL, tindran un 

descompte general del 20% en totes les nostres rutes. 

 Tot el personal de la comunitat UDL, tindrà entrades 2x1 en la visita al 

CIPS. 

 Obsequi per a tota la comunitat UDL en la ruta de l’oli. 

 Preus especials per a grups de més de 10 persones. 

 Disponibilitat de packs a mida, i adaptem les necessitats del grup. 

 

Requisits 

Per poder aplicar els avantatges cal presentar el DNI i el carnet d’estudiant i de 

la comunitat UDL. 

La ruta gastronòmica s’ha de reservar amb 7 dies d’antelació. 

Es recomana reservar sempre i quan siguin un grup de més de 5 persones. 

 

Contacte 

Per a més informació podeu trucar al telèfon 646.322.000 o bé enviar un correu 

electrònic a centrepedrasea@gmail.com. 

mailto:centrepedrasea@gmail.com

