
 Segon 

plat 

Postres 

Dijous  
14 de maig 
a les 19 h.  

Dissabte  
13 juny 

Conferència 
“Equipaments recu-
perats per valoritzar 

l’espai Natural de 
Sebes (Flix)” a càrrec 
de P.J. Jménez Mur 

Sortida Cultural.  
Recorregut de pedra 
en sec a la Fatarella i 

visita a la Reserva 
Natural de Sebes  a 

Flix.  

Institut Ramon Muntaner 
Mas de la Coixa         
Rotonda Eix de l’Ebre s/n  
43770 MÓRA LA  NOVA 
Telèfon: 977 401757 
merce@irmu.org 
 
WEB___   http://www.irmu.org 

FACEBOOK____   Feu-vos amics de  

l’Institut 

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30           
43001-TARRAGONA 
Telèfon: 977 240 331       
bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
WEB___   http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOC CINEMÚSICA ___  http://bptbloc.wordpress.com 

HORARI: 
Dilluns de 15 h a 20 h 
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 
Dissabtes de 10 h a 14 h 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Facebook Twitter Bloc  Issuu   YouTube Picassa Pinterest Instagram 

  Primer 

plat 

Dijous  
30 d’abril  
a les 19 h.  

 Temporada primavera 2015 

RUTES  

CULTU-

RALS 

Conferència  
"Valoració, restaura-

ció i promoció del 
patrimoni de pedra 

en sec a la Fatarella” 
a càrrec de Neus 

Borrell.  

Dissabte 13 juny 
Sortida Cultural.  Les Paumeres  
(La Fatarella) i  Sebes (Flix).   
 

Inscripció prèvia a partir del dia 26 de maig 
a la Secció Local de la Biblioteca Pública. 
Places limitades. Preu 30 euros.  

 

 

Postres 



Primer 

plat 

Dijous 14 maig a les 19 h  
Conferència “Mas del Director, Mas de 

Pitoia i Mas de les Cigonyes: tres  
equipaments recuperats per valoritzar 

l'espai natural de Sebes”a càrrec de 
Pere Josep Jiménez Mur, director de la 

Reserva Natural de Sebes ”  
 
 La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de 
Flix són dos espais fluvials inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) que l’any 1995 van ser declarats Reserva Natural de Fauna 
Salvatge, constituint la segona zona humida en importància i extensió 
de la demarcació de Tarragona. 
 

 Les 204 hectàrees de la zona de Sebes és un espai fluvial que 
conserva bona mostra de vegetació aigualosa i de ribera. Comprèn 
l’espai natural de Sebes, situat al marge esquerre del riu Ebre, aigües 
amunt de l’embassament 
de Flix, on s’ha format 
un dels canyissars més 
extensos de Catalunya i 
on es conserva un bosc 
de ribera gairebé intacte 
que creix esplendorosa-
ment a les illes fluvials. 
La zona del meandre 
s’estén al llarg de      
gairebé cinc quilòmetres 
del revolt que forma   
l’Ebre. Des de 1999   
funciona el centre     
d’informació i educació 
ambiental conegut com a Mas del Director. El Mas de Pitoia acull el 
Centre d’Interpretació del Camí de Sirga. Ambdós masos són dos clars 
exemples de reaprofitament de construccions rurals preexistents per a 
nous usos.Des de l’any 2001 s’està duent a terme el projecte de     
reintroducció de la cigonya blanca a les Terres de l’Ebre i també la  
recuperació d’herbassars inundables mitjançant la pastura amb cavalls 
de la Camarga. 
 

Més informació a http://www.reservanaturalsebes.org/joomla/ 

Segon 

plat 

Dijous 30 d’abril a les 19 h  
Conferència  “Valoració, restauració i 

promoció del patrimoni de pedra en 
sec a la Fatarella”  

a càrrec de  Neus Borrell  de la  
Fundació El Solà 

 Els paisatges de pedra en sec han estat 
esculpits per la mà de l’home per tal de    
guanyar espai on poder conrear, treient-ne les 
pedres, fent parets, camins i tota mena de 
construccions, bastint terrasses horitzontals en 
els terrenys costeruts i construint marges amb 
les pedres del lloc. 
 

 L’excursió per la serra de les Paumeres 
de la Fatarella permet observar la riquesa   
patrimonial de la pedra en sec i admirar    
exemples d’arquitectura popular, aquells que 
els pagesos han forjat al llarg dels anys.    
L’itinerari és prou rellevant, ja que mostra els 
projectes de restauració realitzats, per      
exemple el de la cabana de Cacano, una obra 
excepcional per les dimensions i tenir dos   
pisos o la restauració del conjunt dels       
Canyerets, on podrem veure tres cabanes, una 
cisterna i els marges, o bé el projecte       
Agricultura de muntanya: terra i pedra. En 
aquesta mateixa ruta passarem per les marjades de Pam, un     
conjunt de cabanes, perxes i cisterna. En arribar al poble trobarem 
els murs de pedra del camp de futbol i la Casa Ecològica, dues 
obres actuals fetes amb l’estètica de la pedra en sec. A més a més, 
també visitarem la restauració de la Sínia de ca la Marta. 
 

Més informació a: http://www.fundacioelsola.org 
 


