
Col·laboració en l’edició del llibre del 1r Congrés Internacional
de pedra en sec celebrat a Barcelona (2001).
Guia didàctica Anem a la Fatarella: Itinerari de les construccions de la
perdra en sec per la Serra de la Fatarella. Material realitzat conjuntament
amb el centre de recursos Pedagògics de la Terra Alta, per treballar el projecte
Coneix la Terra Alta (2001).
La pedra en sec a la Fatarella de Xavier Rebés d'Arenys-Plandolit. Aquest
llibre d’ha traduit al castellà, al francès i a l’anglès (2002).
Guia didàctica. Anem a la Fatarella: Itinerari de les construccions de la
perdra en sec per la Serra de la Fatarella (2002).
Alfatara. Butlletí de la Fundació el Solà
Pàgina web.
Edició de cinc pòsters d’elements de la pedra en sec. Marges, cabanes,
camins, pous i mines (2003).
La pedra de calar de la Fatarella: una aproximació a la geologia de Ferran
Colombo, Montserrat Franch i Araceli Vilarrasa (2004).
Xirolet o el beneit conte recollit per Fina Font amb il·lustracions de Joan
Miró Oró (2007).
Guia didàctica. El cas de la desaparició dels marges d’Araceli Vilarrasa i
Ferran Colombo. (2007).
Les restauracions en pedra en sec conjuntament amb GBG Pedra s’edita
un pòster de lona (2008).



Les restauracions en pedra en sec conjuntament amb GBG Pedra s’edita
un pòster de lona (2008).
Col· laboració conte de Francesc Samper recollit per Josep Campanals amb
il·lustracions de Joan Miró Oró (2009).
Catàleg de regals per Nadal s’edita un fullet amb tots els articles que es venen
a la Fundació el Solà (2009).
Butlletí Alfatara especial 10 anys arran la celebració dels 10 anys d’existència
de la Fundació el Solà s’edita un Alfatara amb format de catàleg, en el qual
es recullen totes les activitats que s'han dut a terme (2009).
Terra i Pedra: Agricultura tradicional de secà d’Alba Ros Santasusana
(2010).
El xiquet i el poble perdut conte de Pere Martí i Bertran centrat en la batalla
de l’Ebre, en especial a la serra de la Fatarella, on els personatges que hi
aparèixen són reals, però novel·lats. També inclou un joc anomenat L’oca del
poble perdut i l’auca el canó i la màquina de cosir (2016).
La conservació del molí del Llop propostes dels alumnes de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de la URV (2017).



LA PEDRA EN SEC
A LA FATARELLA (2003)
  L’autor és Xavier Rebés d’Arenys- Plandolit.
  Aquesta publicació és una mostra dels diferents
tipus de construccions de pedra en sec que hi
ha a la Fatarella.

LA PEDRA DE CALAR DE LA
FATARELLA, UNA APROXIMACIÓ
A LA GEOLOGIA (2004)
  Els autors són Ferran Colombo, Araceli
Vilarrasa i Montserrat Franch.
  Aquest llibre té la voluntat d’interesar i ampliar
els coneixements sobre el patrimoni cultural de
la pedra amb un to clar i divulgatiu sense excloure
l’aportació científica.



XIROLET O EL BENEIT (2007)
  Conte de tradició oral, recollit per Fina Font
a la Fatarella i il·lustrat per Joan Miró Oró.
  Aquest conte transcorre per diferents llocs
de la Fatarella que es poden visitar. Les
il·lustracions estan inspirades en aquest paisatge.
  També recull la recepta de la coca fina, que
és el que vol menjar el xiquet del conte.

COL·LABORACIÓ (2009)
  Recollit per Josep Campanals d’Arnes, escrit
per Francesc Samper (1900 - 1974) i il·lustrat
per Joan Miró Oró.
  És un conte de dos rucs que sh’an de posar
d’acord per poder menjar.
  Inclou la història del guarà català, la partitura
de la cançó del conte i un retallable.



EL XIQUET
I EL POBLE PERDUT (2007)
  Centrat en la batalla de l’Ebre i encara més
sobre la serra de la Fatarella. És un llibre una
mica especial perquè els personatges que hi
aparèixen són reals, però novel·lats; són locals,
però universals; transmeten unes vivències i
uns sentiments personals, però compartits per
qualsevol ésser humà. Una narració que no us
deixerà indiferents. També inclou un joc
anomenat L’oca del poble perdut, l’auca el
canó i la màquina de cosir i un punt de llibre.



  A partir dels treballs realitzats a la finca dels
Canyerets els anys 2002 i 2003, amb el suport
de l’associació L’Era, la revista Agro-cultura
i l’Escola Agrària de Manresa, es va editar
aquest llibre.

TERRA I PEDRA:
AGRICULTURA TRADICIONAL
DE SECÀ (2010)
Alba Gros Santasusana
Reeditat l’any 2015 juntament amb Ediciones
del Serbal, fent una primera edició en castella.

  Aquelles jornades dures, de sol a sol,
treballant el camp amb l'ajuda de mules i
rucs, traginant sacs amunt i avall, picant
pedra i pujar portells, passant la pollegana
una, dues i tres vegades, per poder treure el
màxim profit de la terra... són ja història
passada, però han marcat el caràcter i la
fisonomia d'un poble. És per això que per
entendre el nostre paisatge i la nostra cultura
és imprescindible conèixer les pràctiques
agràries que es van mantenir vives fins a
mitjan segle passat. El llibre fa un recorregut
pràctic per les tècniques tradicionals que
feien crèixer primentons, tomateres sense
gota de reg, blat, ordi i civada amb l'ajut del
matxo o la mula, i ametlles, avellanes, olives
i vi allà on abans només hi havia garrigar.
  Les paraules i les habilitats, si no es
transmeten de generació en generació es
perden, i és aleshores que calen llibres com
aquest, per apropar-nos a la feina dels nostres
iaios i iaias, a la seva supervivència diària i
a la seva adaptació al medi.



   Durant l’any 2011 el llibre TERRA I PEDRA: AGRICULTURA DE SECÀ s’ha
presentat a:
Reus. Organitzat pel l’espai d’educació ambiental de l’Ajuntament de Reus i el GEPEC.
El van presentar Alba Gros, l’autora; Neus Borrell, coordinadora de la Fundació; David
Blanch, pagès de la Fatarella que va col·laborar en l’elaboració del llibre, i un membre del
GEPEC.
Barcelona. Llibreria Altaïr. Van presentar l’acte Alba Gros, l’autora; Neus Borrell,
coordinadora de la Fundació; Josep Andreu Pascual, pagès de la Fatarella que va col·laborar
en l’elaboració del llibre, i un membre de la llibreria.
Badalona. Cal Fideuer, cooperativa de consum que té l’objectiu de recuperar la memòria
històrica i revitalitzar el barri de Dalt la Vila. Van presentar l’acte Alba Gros i Neus Borrell.
Alcanar. Organitzat pel Departament d’Agricultura amb seu a Alcanar, durant la Setmana
Cultural del poble. Van presentar l’acte Alba Gros i Neus Borrell.
Valls. Dins els actes de la Setmana de Lluita Camperola de Valls. Van presentar l’acte Alba
Gros i Neus Borrell.
Móra d’Ebre. L’any 2015, durant la Fira del Llibre Ebrenc es va participar i es va fer una
taula rodona de presentacions de llibres. L’acte el va presentar Neus Borrell.
Santa Coloma de Gramenet. Organitzat per la Universitat de la gent gran de Santa Coloma
de Gramenet. Van presentar l’acte Alba Gros, i Neus Borrell,
Amposta, el 18 de juny. Acte organitzat per l’Escola Agrària d’Amposta. A més de la
presentació del llibre es va explicar què fem a la Fundació amb la pedra en sec.
Manresa. Presentat durant les jornades tècniques de la fira Ecoviure, dins les jornades
organitzades per l’Escola Agrària de Manresa. Van presentar l’acte Alba Gros i Neus Borrell.
Torredembarra. A l’ajuntament, en un acte organitzat per la Comissió de Medi Ambient.





Cartells de quatre
indrets de la Fatarella
(45 cm x 32 cm).



Dibuixos.
Xavier Rebés


