Jornada de presentació de la Fundació el Solà. Excursió per veure
construccions de pedra en sec. Es van visitar cabanes, perxes, masos, mines,
basses, etc. Es van realitzar les següents ponències. L’Origen de la Pedra
de Calar, Experiència amb les construccions de pedra a Mallorca, la
Fatarella, L’Univers de la pedra en sec. La Fatarella (2000).
VII Congrés internacional sobre construccions en Pedra en Sec Xavier
Rebés, president de la Fundació el Solà va presentar una ponència amb el
títol La cabana de la Fatarella. Penyíscola (2000).
Pous de neu de gel d’Europa. Assistència a un seminari, on es troba
informació d’un pou de neu de la Fatarella. Fuendetodos - Saragossa (2000).
Els molins Hidràulics. Assistència a un seminari. Tarragona (2000).
Natura, Patrimoni i Territori. Jornada d’Estudi organitzada pel centre de
Documentació Cartutxa de Reus. La Fundació el Solà va presentar la ponència
amb el títol La pedra en sec a la Fatarella. Reus (2000).
I Jornada sobre Etnologia a les Terres de l’Ebre. Tortosa (2000).
I Jornada de Patrimoni Etnològic. Barcelona (2001).
I Congreso Nacional de Arquitectura Rural de Piedra en Seco. Albacete
(2001).
V Jornades de Museologia, los usuarios del museo. Lugo (2001).
Congrés de Fundacions. Barcelona (2001).
Jornada sobre la propietat intelectual. Barcelona (2001).

Projecte Europeu Cultura 2000 ’’Univers Cibernètic’’. Assistència a la
reunió al Decanat de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili,
que lidera un projecte comunitari dins del Cultura 2000, en l’apartat Ulysses
Cibernètic. El projecte es titula Les construccions en pedra en sec.
Patrimoni comú europeu (2001).
Els nous territoris de la memòria, Museus i patrimonis del segle XXI.
Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre (2001).
Escola d’Estiu de mestres de la Terra Alta. Curs sobre la pedra en sec
(2001).
II Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre. Assistència per explicar
l’experiència del projecte Agricultura de Muntanya: Terra i Pedra. Amposta
(2002).
Trobada d’estudi de la preservació de la pedra en sec als països Catalans.
Realitzar fixa tipus per inventariar les construccions de pedra en sec. Manresa
(2002).
Congrés La pedra en sec un patrimoni comú per revaloritzar. Forma
part del projecte Cyber Ulisses. Tarragona (2002).
Jornada Parcours de pierres. Brignoles-França (2002).
Jornada d’estudi - Arquitectura rural i vida quotidiana al Priorat. (2002).

I Jornades de pedra en sec. La Fundació el Solà va ser convidada a fer
una conferència sobre les construccions de perdra en sec a la Fatarella dins
el programa europeu Parcours de peierres. Vilafranca dels Ports (2003).
Jornada sobre parcs eòlics i paisatge. Jornada organitzada pels Col·legis
d’Arquitectes de Tarragona, Lleida i Girona i la Universitat Politècnica de
Catalunya (2003).
Construccions d’aixopluc. Xerrada a càrrec de Xavier Rebés president de
la Fundació el Solà. Seu social del Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona
(2003).
Jornades sobre la pedra en sec. Organitzades pel Col·legi d’Arquitectes de
l’Alt Empordà. Conferència. La Fundació el Solà, una experiència d’estudi,
divulgació i salvaguarda del patrimoni de pedra en sec (2003).
Curs arxivística. Tortosa (2003).
Taula rodona. Tàrrega (2003).
Exposició i conferència. A càrrec de Xavier Rebés i Neus Borrell sobre
l’experiència de la Fundació el Solà i la revalorització de les construccions en
pedra en sec. La Bisbal del Penedès (2003).
Congrés "Els paisatges de la vinya" Manresa (2003).
Exposció i conferència al Congrés de Santa Bàrbara. S’exposà La
Fatarella l’univers de la pedra en sec i es va prersentar la conferència La
utilització de les cabanes de pedra en sec durant la collita de les olives.
Santa Bàrbara (2003).

Inventari de pedra en sec a la Universitat Rovira i Virgili. Presentació
del treball al Casal. La Fatarella (2003).
V Jornada d’ocupació i desenvolupament rural. La Fatarella (2004).
Experiències sobre ensenyament de la tècnica de la pedra en sec.
Participació en un seminari on la Fundació el Solà va ser convidada a donar
una conferència sobre l’experiència en formació. Palma de Mallorca (2004).
Fira del Paisatge de Catalunya. La Fundació el Solà va aportar l’exposició
La Fatarella, l’univers de la pedra en sec. Palau Saverdera - Alt Empordà
(2004).
Agricultura de muntanya: Terra i pedra. Organitzat per l’Associació de
veïns de la Torre de Fontaubella, es va fer una conferència per
explicar el projecte. Torre de Fontaubella (2004).
II Reunió de coordinació del Projecte TERRISC. Aquest projecte
(Recuperació de Paisatges i prevenció de riscos naturals) proposa, des d’una
òptica innovadora, la revalorització dels espais marjats per la seva funció de
prevenció de riscos i regulació i gestió dels recursos hídrics, sense perdre de
vista els valors culturals i paisatgístics. Coimbra - Portugal (2004).
II Trobada de Preservació del patrimoni de la pedra en sec als Països
Catalans. La Fundació el Solà va ser convidada a explicar la seva experiència
en formació i també va col·laborar en l’organització. Can Quintana Torroella de Montgrí (2004).

II Congrés Nacional d’Arquitectura Rural en pedra en sec. La Fundació
el Solà va presentar la conferència Las construcciones de piedra en seco
en la Fatarella. Pegalajar - Jaén (2004).
IX Congrés internacional de construccions en pedra en sec. Es va
presentar el DVD La reconstrucció de la cabana de Cacano i es va fer
una exposició del material de què disposa la Fundació el Solà. Lesbos Grècia (2004).
VII Jornada d’ocupació i desenvolupament rural. La Fatarella (2006).
II Congrés Cultura i Territori a les comarques de la Diócesi de Tortosa.
2006).
Coordinadora Catalana d’Entitats de la Pedra en Sec. 2a reunió per crear
aquesta coordinadora. Manresa (2006).
Jornades. El paper dels centres d’estudis en la protecció, la recerca i
la difusió del patrimoni. Barcelona (2006).
Trobada d’Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de la Diócesi
de Tortosa. Rosell - Castelló (2006).
RECERCAT. Trobada anual de Centres d’Estudis dels Països Catalans.
Amposta (2006).
Congrés Món Rural. Presentació Pactes Territorials. Barcelona (2006).
Fira del llibre ebrenc. Mora d’Ebre (2006).
ira del llibre ebrenc. Mora d’Ebre (2006).

Jornades: El paper dels centres d’estudis en la protecció, la recerca i
la difusió del patrimoni. Es va presentar el DVD de la Cabana de Cacano.
Barri de Sant Andreu . Barcelona (2006).
X Congrés Internacional de construccions en pedra en sec. La Fundació
el Solà hi va participar amb dues ponències: Estudio de viabilidad de
explotación de piedra calcárea de la Fatarella y su potencial para las
construcciones en piedra en seco, acorde con el entorno medioambiental
de la zona, a càrrec d’Alexandra Descarrega, estudiant d’Arquitectura Tècnica
per la Universitat Politècnica de Catalunya i Inventari de construccions en
pedra en sec a la Fatarella, a càrrec de Francesc Sanahuja, geògraf llicenciat
per la Universitat Rovira i Virgili. També es va portar l’exposició La Fatarella,
l’univers de la pedra en sec. Montalbán - Terol (2006).
III Jornades de treball sobre la pedra en sec. Catalogació d’elements
i possibilitats. Organitzades per la Unitat de Geografia de la Universitat
Rovira i Virgili, l’Associació d’estudiants i llicenciats en Geografia Geotarraco
i la Fundació el Solà. (2006).
VIII Jornada d’ocupació i desenvolupament rural. La Fundació el Solà
hi va participar amb la ponència La valorització i la promoció de la pedra
en sec de la Fatarella: una experiència inèdita. La Fatarella (2007).
III Congrés Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa.
Tortosa (2007).

IV Trobada d’Entitats i Associacions Culturals de les Comarques de
la Diòcesi de Tortosa. La Fatarella (2007).
Recercat. III edició de la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris
de Parla Catalana, dins el marc dels actes de la Capital de Cultura Catalana.
Lleida (2007).
Fira del llibre ebrenc. Móra d’Ebre (2007).
RehabiMet. Conferència regional euromediterràia sobre rehabilitació de
l’arquitectura tradicional mediterrània. El projecte Rehabimed forma part del
programa europeu Euromed Heritage, sorgit com a programa cultural després
de la conferència de Barcelona de 1995, que tenia com a objectiu la creació
d’un espai de pau i prosperitat a tota la conca mediterrània. La Fundació el
Solà va presentar la ponència Pedra de calar a la Fatarella, entre el
coneixement popular i la caracterització científica, a càrrec d'Alexandra
Descarrega (arquitecta tècnica). Barcelona (2007).
IV Trobada d’Estudi per la preservació de la pedra en sec als Països
Catalans. La Fundació el Solà hi va participar amb dues ponències, una sobre
el treball La pedra de calar i el seu potencial constructiu avui a càrrec
d’Alexandra Descarrega (arquitecta tècnica), i una altra a càrrec de Neus
Borrell Rutes de pedra en sec pels paisatges de la Fatarella. També es
va participar amb l’exposició La Fatarella, l’univers de la pedra en sec.
Sitges (2007).

VII Jornades d’Etnologia a les Terres de l’Ebre. Les construccions
tradicionals a les Terres de l’Ebre. La Fundació el Solà hi va participar
amb una conferència sobre La Fatarella, l’univers de la pedra en sec,
l’exposició que porta el mateix títol i una demostració, amb els marges de la
Fatarella de com es treballa la tècnica de la pedra en sec. La Torre de
l’Espanyol (2007).
La Fatarella, l’univers de la pedra en sec. Exposició. Masdenverge (2007).
30 anys d’història a través del disseny gràfic d’un ciutadà de la Fatarella,
Titus. Exposició al Mas de la Coixa, cedida per la Fundació el Solà que
mostra a través de materials gràfics diversos el dinamisme sociocultural que
va viure aquesta població de la Terra Alta durant la transició espanyola. El
dia de la inauguració, com a complement de la mostra es va fer una xerrada
que van donar diversos membres de la Fundació el Solà. Mora la Nova
(2007).
Fiera di a Petra . La Fundació el Solà és convidada per l’Oficce de
l’Environnement de la Corse. A la fira es presenta un projecte europeu sobre
oficis antics amb futur, l'Equal. Lumiu - Còrsega (2008).
Fira del llibre ebrenc. Móra d’Ebre (2008).
Catàleg del paisatge de les Terres de l'Ebre. Reunió al Consell Comarcal
de la Terra Alta per presentar els resultats del treball que coordina l'Observatori
del Paisatge i l'Institut de Desenvolupament de les Terres de l’Ebre, per fer
un catàleg . Gandesa (2008).

La pedra en sec al baix Penedès, present i futur. Taula rodona al’Auditori
Pau Casals de Sant Salvador. Es va participar en una de les activitats organitzades
per l’ADF Clot de Bou de la Bisbal del Penedès, Masllorenç i Albinyana arran
de l’exposició sobre construccions en pedra en sec que va fer la revista
el Marge. Vendrell (2008).
Trobada Coordinadora pedra en sec Països Catalans. Reunió a la seu de
la Fundació el Solà de la Fundació de la Coordinadora Catalana d’Entitats de
Pedra en Sec. La Fatarella (2008).
Inventari de pedra en sec. Taula rodona sobre els estudis i treballs fets
amb pedra en sec dins el marc de les Jornades de divulgació del patrimoni
natural, històric i cultural de la Serra de Bellmunt i Almenara. Castellserà
- l’Urgell (2008).
XI Congrés internacional de pedra en sec. Participació amb dues
conferències i una exposició a càrrec d’Alexandra Descarrega (arquitecta
tècnica), que va parlar sobre La pedra de calar a la Fatarella, entre el
saber popular i el coneixement científic, i Neus Borrell (llicenciada en
Geografia i Història), sobre Anem d’excursió pels paisatges de pedra en
sec de la Fatarella. Bari - Italia (2008).
I Congrés de Cultura Popular. Es van presentar els treballs que es fan des
de la Conselleria de Territori per sol·licitar a la UNESCO que la Serra de
Tramuntana sigui Patrimoni de la Humanitat. Palma de Mallorca (2009).

I Jornada de pedra en sec. El consorci de la Serra de Llaberia convida a la
Fundació el Solà a explicar l’experiència i revalorització de la pedra en sec.
Capçanes (2009)
Festival Identi'Terres. Assistència a unes jornades organitzades pel Parc
Natural Regional de la Narbonesa. La Fundació el Solà va explicar la seva
experiència, sobretot, de les excursions per valoritzar els elements de pedra
en sec i dinamitzar turísticament el territori. Narbona - França (2009).
V Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni de pedra en sec
als Països Catalans. Es presenten dues ponències: Manual dels bons usos
dels camins rurals, directrius d’actuació al terme municipal de la
Fatarella, a càrrec d’Apen Ruiz, i Projecte educatius de la Fundació el
Solà, a càrrec de Josep M. Canals. Palma de Mallorca (2009).
Trobada d’entitats i persones amants de la pedra. La Fundació el Solà
va presentar un DVD, es va fer la ponència La pedra en la construcció
tradicional: restauració, cultura i paisatge i una taula rodona. També es
van presentar les activitats que es fan a la Fundació relacionades amb la pedra.
Sabiñánigo Huesca (2010).
La modernitat, un projecte mal entès?. Els amics de l’Arquitectura Popular
van organitzar l’11è curs d’estiu, que es va dur a terme per diverses poblacions
de les comarques de Lleida. Les sessions van voler reflexionar sobre el canvi
que ha significat la modernització de les tasques agrícoles i ramaderes, i l’afectació que aquest procés a tingut en les cosntruccions i el paisatge rural. (2010).

Candidatura Ebre Biosfera. Jornades de presentació organitzades per la
Cambra de Comerç de Tortosa sobre la candidatura Ebre Biosefera. Van
ser convidats diferents agents i entitats del territori de les Terresde l’Ebre.
Tortosa (2010).
Amics de l’Arquitectura Popular. En el seu 10è aniversari, la Fundació el
Solà va estar convidada a participar en una taula rodona per parlar d’arquitectura
popular i modernitat. (2010).
Recercat. Trobada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana, organitzada per
l’Institut Ramon Muntaner. La Fundació el Solà va participar aportant els
seus llibres i informació. Escaldes-Angordany Andorra (2011).
Fira del llibre ebrenc. Acte organitzat pel Centre d’Estudis de la Ribera
d’Ebre amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner. La Fundació el
Solà hi va participar aportant els seus llibres i informació. Mora la Nova
(2011).
VI Trobada d’Estudi per la preservació del Patrimoni de Pedra en Sec
als Països Catalans. La Fundació el Solà va partricipar aportant els seus
llibres Vilafranca - Els Ports (2011).
V Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre. La Fundació el Solà va
estar convidada des de l’IRMU i el Museu del Montsià. La jornada estava
dedicada a la música tradicional. Es va presentar el DVD La Fatarella.
Música i cançons del poble. Santa Bàrbara (2012).

Escola Agrària d’Amposta. Ens conviden a presentar el treball que ha fet
la Fundació el Solà amb la pedra en sec. A més, es presenta el llibre Terra i
Pedra: Agricultura tradicional de secà. Amposta (2012).
Cicle de xerrades a la fresca. La Palma d’Ebre (2012).
XII Congrés internacional de pedra en sec. Sardenya - Italia (2012).
Jornades d’Energia i Territori. Perpetuament hipotecats?. La Fundació
el Solà va col·laborar, conjuntament amb la Plataforma en Defensa del Priorat
i amb la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, en l’organització d’aquestes
jornades, que pretenien aprofundir el coneixement que tenim del nostre
model energètic. Pradell de la Teixeta (2012).
Sant Jordi a Barcelona. S’assiteix a la diada de Sant Jordi tenint una parada
a les Rambles, per mostrar el material de la Fundació el Solà.
Barcelona (2013).
VII Trobada d'Estudi per la Preservació del patrimoni de la Pedra en
Sec als Països Catalans. Es presenten dues ponències: La restauració del
perxe del Racó, a càrrec de Xavier Rebés i El patrimoni de la Pedra en
sec al Priorat a càrrec de Neus Borrell i també l’exposicio Xirolet el beneit.
Les Preses (2013).
XIV Congrés Internacional de la Pedra en Sec. Al-Djadida - Marroc
(2014).

Posem en valor el territori: Territori o paisatge! Aquesta és la questió.
El president de la Fundacó el Solà Xavier Rebés, va estar convidat per
l’Ajuntament de la Fatarella a fer una xerrada (2014).
VIII Trobada d’Estudi per la preservació del patrimoni de la Pedra en
Sec. Calaceit (2015).
Fira del Llibre Ebrenc. Mora d’Ebre (2015).
Recercat. Vilafranca del Penedès (2015).
Reunió de la Comisió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre. La
Fundació el Solà va fer la ponència Conservació i divulgació del patrimoni
rural. Mas de la Coixa - Mora d’Ebre (2015).
Tastets de patrimoni a la Biblioteca pública de Tarragona. Amb el títol
Valoració, restauració i promoció del patrimoni de pedra en sec a la
Fatarella, xerrada a càrrec de Neus Borrell. Tarragona (2015).
I Jornada sobre Intervenció en Patrimoni de les Terres de l’Ebre. La
Fundació el Solà va donar una conferència amb el lema Conservació i
divulgació del patrimoni rural. Tambés es va projectar el vídeo presentat
al Congrés de Pedra en Sec al Marroc. El mestre marger Gatano Blanch va
explicar la seva vivència personal i com ell va aprendre a treballar la pedra.
(2015).
Fira Ecoreus. Xerrada Com es refà un marge de pedra en sec.
Reus (2015).

Fira del llibre Ebrenc. Joan Miró i Remei Domenech van presentar el conte
i el joc de l’oca El xiquet i el poble perdut. Mora d’Ebre (2016).
Recercat. La Fundació el Solà va participar amb llibres i informació a l’estand
de l’IRMU. Vic (2016).
Biocultura. La Fundació el Solà va presentar la reedició del llibre Terra i
pedra: agricultura tradicional de secà. Van presentar l’acte Alba Gros
l’autora i Neus Borrell. Van estar acompanyades de dos pagesos per explicar
la seva experiència pràctica. Barcelona (2016).
Literal. Assistència a la Fira de llibres. Barcelona (2016).
Sant Jordi. Assistència a la Fira junt al grup d’editorials Contrabandos.
Barcelona (2016).
XV Congrés Internacional de Pedra en SEC. Organitzat per la SPS (Société
Scientifique Internationale Perre Sèche) i per la Fundació de Kefalonia i Itaka.
Argostoli -Illa de Kefalonia - Grècia (2016)
Mostra de treball amb pedra en sec a l’Escola de Sant Gregori. La Fundació
el Solà va fer una actuació d’arte povera al pati de l’escola. Els alumnes de 1r
i 2n de BAT havien dissenyat l’obre en pedra en sec que volien fer amb pedres
del pti de l’escola. Gatano Blanch va realitzar l’obra, que posteriuorment van
acabar els alumnes. Barcelona (2016).
Jornades sobre la pedra en sec a l’educació. La Fundació el Solà va presentar
la ponència El cas de la desaparició dels marges. Exemple d’una guia
didàctica, a càrrec de Neus Borrell. Palma de Mallorca (2016).

COL·LABORAxPAISATGE. Jornades organitzades per ADRINOC
(Associació pel Desenvolupament Rural de Catalunya). La Fundació el Solà
va ser convidada per explicar la nostra experiència en l’apartat d’educació i
vistes lúdiques. Les jornades es van fer a Roquetes (Baix Ebre), Torrebesses
(Segrià), La Fatarella (Terra Alta), Pla de Santa Maria (Alt Camp), i Vilanant
(Alt Empordà). Aquestes cinc jornades van concloure amb un viatge d’estudi
al Parc Natural del Pirineu Català, a Prada de Conflent. (2016).
Literal. Assistència a la Fira. Barcelona (2016).
Sant Jordi. Assistència a la Fira junt al grup d’editorials Contrabandos.
Barcelona (2016).Jornades sobre la pedra en sec a l’educació. La Fundació
el Solà va presentar la ponència El cas de la desaparició dels marges.
Exemple d’una guia didàctica, a càrrec de Neus Borrell. Palma de Mallorca
(2016).
Jornada de reconeixement del patrimoni en Pedra en Sec. Organitzat
pr l’Escola d’estiu de la Universitat Rovira i Virgili. La Fundació el Solà va
participar explicant la conservació de les construccions de pedra en sec i
després es van visitar varies construccions de la Fatarella. (2016).
Trobada de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius. La localitat francesa
d’Auzat va ser la seu de la trobada en que van participar unes 60 organitzacions
procedents de diferents indrets del Pirineu. La Fundació el Solà va ser

convidada per explicar les construccions de la pedra en sec de la Fatarella i
a comparar-les amb les del Pirineu. També es van explicar els cursos de
formació que es fan a la Fundació el Solà. Le Planes de Son - França (2016).
Els molins: una altra mirada. La ruta dels molins de l’Euroregió va presentar
com a cloenda el projecte de cooperació entre quatre entitats de l’Euroregió
Pirineus Mediterrànea: El Consell de Mallorca, el Parc Natural regional des
Grans - Causes - Midi Pyrenées, el Parc naturel regional de la Narbonnaise
en Mediterranée Languedoc - Roussillon i la Fundació el Solà. La Fatarella
(2016).
Fira del Llibre Ebrenc. Presentació del llibre La Fatarella: en pau, en
guerra, en dictadura i en democràcia, de Francisco Gironés i David Tormo.
Els llibres de la Fundació el Solà també van ser a l’estand de l’IRMU. Mora
d'Ebre (2017).
Els paisatges de pedra en sec i els mètodes constructius. Jornades de
pedra en sec. Activitats de la Universitat d’Estiu de Lleida i el Centre de la
Cultura de l’Oli de Catalunya. La Fundació el Solà va ser convidada a fer-hi
la xerrada La conservació de les construccions de pedra en sec i sobre
els cursos de formació que impartim i com ho fem per conservar aquest
patrimoni. Torrebesses i la Granadella (2017).

V Encontro de Arquitectura Tradicional e Sustentabilidade. L’Associació
Palombar va convidar a la Fundació el Solà per explicar els cursos de construcció
i restauració de pedra en sec que es fan a la Fundació. Uva - Portugal (2017).
X Trobada d’Entitats per a l'Estudi de la Pedra en Sec. Coordinadora
d'Entitats per la Pedra en Seca (CEPS). Amb el nom de Pedra seca,
pedra viva La Fundació el Solà va participar amb una ponència explicant el
treball pel que fa a cursos de pedra en sec i l’aixecament del molí del Llop.
Mura, Talamanca i Rocafort - Bages (2017)
Recercat. Mostra dels llibres de la Fundació el Solà. Reus (2017).
Fira del llibre. Participació amb un estand compartit amb l’Editorial Andorra.
Mollerusa (2017).
Curs de pedra en sec - Escola Agrària de Solsona. La Fundació el Solà
va ser convidada juntament a GBG pedra en sec a impartir un curs de formació
de construcció amb pedra en sec. Solsona (2017).
Jornada de pedra en sec. La pedra en sec com motor de desenvolupament
econòmic i social. Figueres (2018).
XVI Congrés Internacional de la Pedra Seca. Menorca (2018).
Seminari de la pedra en sec. La Fundació el Solà és convidada a realitzar
un seminari sobre la pedra en sec a la Universitat Politècnica d’Algarve.
Portugal (2018)

