
El Centre d’Interpretació 
de la Pedra Seca (CIPS) 
està situat a Torrebesses, 
un municipi de la comarca 
del Segrià (Lleida). La 
nostra funció principal és 
l’estudi i la divulgació del 
patrimoni de Torrebesses, 
principalment tot allò 

relacionat amb el treball dels pagesos, la vida rural 
i la pedra seca. Dins les nostres activitats organitzem 
sortides pel terme per tal de conèixer el nostre 
paisatge de secà i les construccions de pedra seca 
que els pagesos han anat construint al llarg dels 
anys (sobretot s. XIX i principis del s. XX), com els 
aljubs, les cabanes de volta i els marges, entre 
d’altres. Com també 
visites guiades pel 
patrimoni monu-
mental, històric i 
etnològic del municipi 
(consulteu-les a 
l’interior del tríptic). 
També som el 
centre cultural local, 
on comptem amb 
una sala d’exposicions temporals, una plataforma 
on artistes novells de totes les disciplines artístiques 
de les Terres de Lleida poden exposar la seva obra 
i donar-la a conèixer al públic. A més a més, el 
centre compta amb una sala polivalent on es fan 
conferències, presentacions de llibres, tallers, etc., 
i una petita biblioteca centrada en la història de la 
zona, l’arquitectura rural i la pedra seca.

La Comunitat de municipis del Segrià Sec és una inici-
ativa dels municipis d’Almatret, Llardecans, Maials, 
Torrebesses i Sarroca de Lleida, la qual té per objectiu 
donar a conèixer la riquesa d’aquest territori i treballar 
pel desenvolupament local i econòmic de la regió. 
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Què pots fer si visites el CIPS:
RUTA MONUMENTAL

RUTA DE LA PEDRA SECA

RUTA TEATRALITZADA

RUTA ETNOLÒGICA

VISITA + VERMUT

RUTA DELS IL·LUSTRES

RUTA DE L’OLI

RUTA GASTRONÒMICA

En aquesta ruta es visi 
ten els diferents espais 
monumentals del poble 
com les sitges, l’església 
de Sant Salvador, 
l’església Nova i les 
façanes de casa Gort, 
casa Oró i de l’Ajunta-
ment. També inclou la 
visita al CIPS. 

Aquesta ruta et 
permetrà gaudir de la 
col·lecció Etnològica de 
Torrebesses amb un 
recull d’interessants 
objectes de la llar, la 
pagesia i la vida rural. 
També inclou la visita al 
CIPS. 

En aquesta ruta podràs 
visitar l’antic molí d’oli de 
Bep del Canut, així com 
també diferents espais 
monumentals del poble. 
Si es reserva prèviament, 
en finalitzar la visita hi 
haurà un tast d’oli. 

En aquesta ruta 
podràs descobrir 
l’encant d’un paisatge 
de secà farcit de 
construccions de 
pedra seca. Inclou la 
visita al CIPS, i el 
guiatge per conèixer el 
paisatge de la zona i observar les diferents tipologies 
de construccions de pedra seca: marges, cabanes de 
volta, aljubs, etc.

Vine a visitar el Centre 
d’Interpretació de la 
Pedra Seca. Podràs veure 
l’exposició, el soterrani 
amb el seu celler, l’esta-
ble i les eines del camp. 
L’entrada inclou una 
beguda més una tapa a 
escollir a qualsevol bar de 
Torrebesses.

DIUMENGE

DISSABTE
La ruta inclou, la visita a 
l’antic Molí d’oli del Bep 
de Canut i a la Coopera-
tiva del Camp de Torre-
besses. En acabat hi 
haurà un tast d’oli. 
Requereix reserva prèvia.

La ruta inclou, la visita a l’antic forn de pa de Torre-
besses i al Molí d’oli del Bep de Canut. En acabar hi 
haurà un tast de producte local. 
Requereix reserva prèvia.

Vine a conèixer-ne com 
era el procés d’elabo-
ració de productes com 
l’oli i el pa, acabant la 
visita amb un tast de 
producte local. 

Ruta organitzada amb la 
col·laboració dels actors i 
actrius de l’escola de 
Teatre de Lleida. Podràs 
conèixer els racons de 
Torrebesses, posar-te en 
la pell dels personatges 
de l’època d’una manera 
divertida. Requereix 
reserva prèvia.        

Passejant pels carrers 
coneixeràs personatges 
rellevants que al llarg 
de la seva vida varen 
tenir relació amb Torre-
besses com Joan Oró o 
Emili Pujol. Acabarem 
veient objectes personals 

*Es poden llogar bicicletes per fer les visites. Consulteu disponibilitat.

*Amb reserva prèvia és poden realitzar les visites amb llengua de signesd’aquestes persones al museu - col·lecció etnològica 
Josep Jané.


