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Presentació  
Tornen les jornades d’estratègies humanes d’aproximació al medi “De peus a terra”.  

DePAT_[02] vol ser un espai de reflexió sobre els canvis en les nostres estratègies culturals 

d’aproximació al medi al llarg de la història i les conseqüències que han comportat 
presentant i aportant elements que ajudin a generar coneixement, idees i pensament pretén 
fomentar i millorar les xarxes relacionals i socials dels nostres ciutadans/es. 

Aquest espai de reflexió s’engloba dins el programa d’experimentació de l’Arxiu Comarcal 
de l’Urgell ACUR-LAB i també dins el Programa Tàrrega Comunitària, impulsat des de 
l’Oficina d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Tàrrega, que promou el treball 
transversal amb l’objectiu de millorar la inclusió i la cohesió social al municipi. Aquesta 

edició de DePAT_[02] compta també amb la participació de  l’Associació Alba, el Centre de 

formació “la Solana” i l’Escola de Sobreestants, com a organitzadors de les activitats.   

Aquesta nova edició de “De peus a terra” girarà a l’entorn de dos temes: per una banda, la 
preparació de begudes artesanals i un taller d’elaboració de cervesa; i per l’altra, i dins l’eix 
de sistemes de construcció tradicionals, la fabricació de totxanes de forma artesanal i la 
tècnica de construcció amb aquestes. 

En definitiva us proposem un seguit d’activitats que ens donin eines per poder  

tocar de peus a terra 

 

 

TEMA: Begudes artesanals 

Dissabte, 20 d’abril de 2013 
Taller Elaboració de cervesa i begudes artesanals   
 Horari:  de 10 a 14 h i de 16 a 18 h 

 Ubicació: Associació Alba  

      Onze de setembre, s/n – Tàrrega 

 Docents: Elaboració de cervesa a càrrec de Jordi Segarra  
      Elaboració de begudes artesanals a càrrec de David Moreno Madrid   

Nota:  fi del termini per a la inscripció a aquesta activitat: 16 d’abril de 2013  

 

TEMA: Sistemes de construcció tradicional: totxos artesanals 
 Horari:  de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 

 Ubicació: Associació Alba  

 Av. Onze de setembre, s/n – Tàrrega 

 Docents: Jordi Giribet, professor del Centre de formació “la Solana” 
 

Dissabte, 27 d’abril de 2013 
1a part Taller d’elaboració de totxos artesanals   

 

Dissabte, 4 de maig de 2013 
2a part Taller de construcció amb totxos artesanals   
 

Nota: fi del termini per a la inscripció a aquesta activitat: 19 d’abril de 2013  

Aquest tema es desenvolupa en dos dies diferents. La inscripció és per als dos dies.  

Cal 
inscripció 

Cal 
inscripció 



 

Activitats paral·leles 
Curs de formació específica: Introducció als conceptes fonamentals de la 
Bioconstrucció: materials i sistemes   
   

17 abril 2013  1.  Introducció: concepte i fonaments de la Bioconstrucció   
2.  Les 25 regles bàsiques de la Bioconstrucció   

   

24 abril 2013 3.  Criteris bàsics de materials i sistemes constructius en Bioconstrucció   

 Necessitat de materials de construcció més naturals   

 Exigències i requisits tècnics dels materials de construcció   
4.  Criteris de Bioconstrucció respecte els materials bàsics   

 Terra i fang cuit / Calç, guix i morters   

 Fusta, fibres vegetals i suro   

 Metalls    
 

8 maig 2013  5.  Criteris de Bioconstrucció respecte els sistemes constructius   

 Fonaments   

 Estructures i cobertes 

 Tancaments    
6.   Avaluació global dels materials i sistemes constructius utilitzats en 
Bioconstrucció.  

   

15 maig 2013  7. Visita d’obra realitzada segons criteris de Bioconstrucció. 

 Visió pràctica dels conceptes fonamentals tractats en el Curs    
   

Dies i horari:    dimecres, de 17 a 19 h 

Organització:    Escola de Sobreestants  

Lloc de realització: C. Salvador Espriu, 2 – Tàrrega 

 
 

 

Nota: fi del termini per a la inscripció a aquesta activitat: 15 d’abril de 2013 
  

 

 

 
 

Organitza: 

 

 

 

 

 

 

 

Col·labora:
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Ceràmica Enric Orobitg 



 

Inscripció Jornades De peus a terra 2013 
 

Nom i cognoms:  Edat:  

Adreça:  

CP i població:  

Adreça electrònica:  

Tel. fix / mòbil:  DNI / NIE / passaport:  
 

 Taller d’elaboració de cervesa i begudes artesanals (20 d’abril de 2013) PREU: adults 6 €  

 Taller d’elaboració i construcció amb totxos artesanals (27 d’abril i 4 de maig de 2013) 
PREU: adults 15 €  

 Curs Introducció als conceptes fonamentals de la Bioconstrucció: materials i sistemes 
PREU: gratuït  
 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter Personal 
(LOPD), s’informa que les dades de caràcter personal facilitades mitjançant el present formulari, seran 
incorporades a un fitxer de tractament de dades de caràcter personal la titularitat del qual és l’Ajuntament de 
Tàrrega a l’únic efecte de complir amb la finalitat expressada en el propi formulari. Així mateix s’informa que 
aquestes dades podran ser comunicades a tercers que requereixin informació, sempre que es compleixi 
amb els preceptes assenyalats en la LOPD. Finalment, se li informa que tindrà la possibilitat d’exercitar en 
tot moment i de forma gratuïta els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes 
especificats en la LOPD, conforme al procediment establert, mitjançant comunicació escrita a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tàrrega - Plaça, Major, 1 - 25300 Tàrrega o bé enviant un correu 
electrònic a l’adreça oasic@tarrega.cat 

Durant el desenvolupament d’activitats organitzades per la Regidoria d’Acció Social, els i les participants 
poden ser filmats/des, enregistrats/des o fotografiats/des només amb finalitats de recull gràfic de les 
activitats, preservant la seva utilització per a altres fins llevat del material de divulgació i  promoció, cedint 
els drets d’imatge que es puguin generar per a la inclusió en material divulgatiu i publicitari de l’esmentada 
Regidoria i l’Ajuntament de Tàrrega (marqueu amb una X): 
 Dono el meu consentiment perquè es faci ús d’aquestes imatges. 
 No dono el meu consentiment perquè es faci ús d’aquestes imatges. 
 Dono el meu consentiment perquè se m’enviï informació sobre les activitats de la Regidoria d’Acció Social 
mitjançant: 
  correu electrònic   adreça postal   
 No en dono el meu consentiment. 
 

Data i signatura de la persona interessada: 
 
 

 

 

Per a fer efectiva la inscripció a qualsevol de les activitats s'ha de presentar el 
resguard d'ingrés a l’Oficina d’Acció Social i Ciutadania – Pl. de les Nacions sense 

Estat, s/n. 
 

Ingrés a Catalunya Caixa:     2013-0095-17-0500007286 

 

Places limitades per rigorós ordre d'inscripció 

Data límit d’inscripció: 

 Taller d’Elaboració de cervesa i begudes artesanals: dimarts, 16 
d’abril de 2013 

 Taller de construcció amb totxos: divendres, 19 d’abril de 2013 

 Curs Introducció als conceptes fonamentals de la Bioconstrucció: 
materials i sistemes: dimarts, 15 d’abril de 2013  


