
LLOC 
 
Monestir de les Avellanes 

Ctra. C-12, Qm. 181 ●  25612 Os de Balaguer (Noguera, 

Lleida) 

Telèfon: 973 43 80 06 ●  Fax: 973 43 80 38   

a/e: avellanes@maristes.org 

Web: http://www.monestirdelesavellanes.com  

Més informació sobre el professor:  www.esparte.es  

 
MITJANS DE TRANSPORT 
 
 Cotxe particular. 

 Tren (AVE, avant, regionals i rodalies) fins a Lleida 

(www.renfe.com)  

 Tren Lleida-Balaguer (www.fgc.cat) (línia Lleida 

- La Pobla de Segur) 

 Autobusos (Barcelona – Lleida – Balaguer) 

(www.alsa.es)  

 

 BlaBlaCar: Analitzeu la possibilitat de compartir cot-

xe aprofitant el viatge d’algú que també participi al 

curs o bé faci el mateix viatge que vosaltres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TALLER D’ESPART PICAT 
 

 a càrrec de JESÚS MARIA QUINTERO 
 

Del 16 al 18 de febrer de 2018 

Monestir de les Avellanes 
(Os de Balaguer, Lleida) 

 

Inscripcions, preus i informació a:  

973 43 80 06 - avellanes@maristes.org 

www.monestirdelesavellanes.com 

 

Vine i introdueix-te al treball artesanal de l’espart  
 

 

Tallers i Activitats del Monestir de les Avellanes 

mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com
http://www.renfe.com
http://www.fgc.cat
http://www.alsa.es


PRESENTACIÓ  
Aquest taller se centra en el treball bàsic de l’espart picat. S’ense-
nyarà en primer lloc la tècnica del trenat bàsic de l’espart picat, en 
forma de guita o soga de tres ramals. La segona tècnica a treballar 
serà el trenat de l’espart picat en forma de recincho de cinc ramals.  
 
 

EL PROFESSOR 
JESÚS MARIA QUINTERO. Artesà de l’es-
part des de 1989. L'activitat al llarg d'a-
quests 28 anys ha consistit en la docu-
mentació i recuperació de les diferents ar-
tesanies en el teixit de l'espart.   Tècni-
ques i peces tradicionals teixides per ell ma-
teix que són reproducció de les antigues tal i 
com les hi van ensenyar els propis mes- tres 
teixint guita, recincho, llata, punt de Cofí i cor-
dells, entre d'altres. Darrerament ha realitzat algunes tímides incursi-
ons en modalitats d’art contemporani com l ’espart. (Més informació 
a: www.esparte.es ) 

 
PREUS  
 
Tarifa amb allotjament Casa d’Espiritualitat:  
 2 nits: 190€ (inclou allotjament, àpats, activitat i material)  

 200 € en ús individual d’habitació doble 

 1 nit: 156€ (inclou allotjament, àpats, activitat i material) 

 161 € en ús individual d’habitació doble 
 
Tarifa amb allotjament Hostatgeria (***) (habitacions dobles):  
 2 nits: (inclou allotjament, àpats, activitat i material)  

 1 persona 238,40 €  
 2 persones 432 € (preu total) 

 1 nit: (inclou allotjament, àpats, activitat i material)  
 1 persona 180,20 €  
 2 persones 338 € (preu total) 

Tarifa sense allotjament:  
 1 persona 2 dinars: 124 € (inclou 2 àpats, activitat i material) 
 1 persona sense àpats: 110 € (inclou activitat i material) 
 
La taxa turística és a part 0,50 € per persona i dia. 
 

 

INSCRIPCIÓ 
 
Trucant al 973 43 80 06 o bé a l’adreça electrònica:  
avellanes@maristes.org  
 
DESTINATARIS 

Totes aquelles persones que estiguin interessades en conèixer l’ofici 
del treball artesanal amb l’espart. És un curs introductori, per tant no 
cal tenir coneixements previs.  
  

PROGRAMA  

Divendres, 16 de febrer de 2018 (per als qui arribin divendres) 
Sopar a les 20:30 amb la comunitat i entrega habitació  
 

Dissabte, 17 de febrer de 2018 
8:30 h. Esmorzar (els qui estiguin allotjats) 
De 10:00 a 14:00 h.  Primera part del taller 
14:00 h. Dinar 
De 16:00 a 20:00 h.  Segona part del taller  
20:30 h. Sopar (els qui estiguin allotjats) 

 
Diumenge, 19 de març de 2017 
8:30 h. Esmorzar (els qui estiguin allotjats) 
De 10:00 a 14:00 h.  Tercera part del taller 
14:00 h. Dinar 
De 16:00 a 20:00 h.  Quarta part i final del taller  

 
Altres qüestions 
La data límit d’inscripció 10 de febrer de 2018. Es requereix un mínim 
de 6 participants per a fer el curs, en cas contrari s’anul·laria. Places 
limitades: 10 persones.  

 


