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Campus Emili Pujol – Guitar Clinic  són estades 
per a la recerca corporal en l’equilibri físic/
psíquic combinat amb l’estudi metòdic de 
guitarra clàssica sota la filosofia pedagògica del 
mestre Emili Pujol. 

Emili Pujol i Vilarrubi, La Granadella 1886 - 
Barcelona 1980. La seva vida va estar plenament 
dedicada a la guitarra, primer com a estudiós i 
com a intèrpret, més tard com a investigador i 
musicòleg i després com a compositor i 
professor. Es va endinsar en el món de la música 
antiga i va ser el descobridor d'un repertori 
renaixentista molt valuós que havia estat amagat 
durant segles. Va publicar un mètode de guitarra 
que parteix dels principis de l'escola de Tàrrega, 
filtrats per la seva experiència personal com a 
intèrpret, compositor i professor al Conservatori 
de Barcelona, a l'Accademia Musicales Chigiana 
de Siena (Itàlia), a l'Ecole Normale de Musique a 
Paris i el Conservatori de Lisboa. 

El Campus esta organitzat pel Consell Comarcal 
de les Garrigues amb la producció tècnica 
d’Iluminario Associació, la coordinació artística 
del Cercle Guitarrístic a Catalunya i amb el 
suport municipal dels Ajuntaments de La 
Granadella i Torrebesses. 

Que és Campus Emili 
Pujol? 

Qui va ser Emili Pujol? 

On es fa? 

Qui organitza? 



Es desenvolupen entre dos poblacions 
vinculades al mestre Emili Pujol:  La Granadella, 
poble natal on és fill predilecte, i  Torrebesses, 
lloc on va viure i conviure des de la seva masia 
pairal, el Mas Janet. Tots a 30 minuts de la ciutat 
de Lleida. Les infraestructures del Campus són 
espais culturals equipats en un ambient rural i en 
contacte directe amb la natura. 

Es realitza durant l’última setmana de juliol, 
coincidint amb el desenvolupament del 
Simposium Pujol  i el  Certamen Pujol, dos 
esdeveniments paral·lels on els inscrits podran 
participar de forma activa. 

El Campus esta dividit en 3 mòduls  que es 
poden fer de forma independent: 

1.FISIOTERAPIA:  Per a músics, estudiants o 
professionals, que vulguin ressolucions sobre 
els aspectes físics i de salut corporal. 

2.PSICOLOGIA:  Per a músics,  estudiants o 
professionals, que vulguin ressolucions sobre 
els aspectes emocionals i d’ansietat escènica. 

3.GUITARRA:  Per a guitarristes,  estudiants de 
grau elemental/mig/superior o professionals, 
que vulguin ressolucions sobre els aspectes 
tècnics i estètics amb especial incidència sobre 
el repertori del mestre Emili Pujol. Els inscrits 
t indran dret a part ic ipar directament 
al  Certamen Internacional de Guitarra Emili 
Pujol. 

No existeix limitacions de edat ni de nacionalitat. 
El menors d’edat hauran de estar acompanyats  i 
amb consentiment exprés d’un tutor adult. 

On es fa? 

Quan es fa? 

Destinataris 

Condicions 



El Campus es pot realitzar en quatre modalitats 
independents. Tria la teva opció: 
 
1. CURS PUJOL (Fisioterapia + Psicologia + 
Guitarra) | 23h | Matrícula 250€ 
2. CURS FISIOTERAPIA + PSICOLOGIA | 8h | 
Matrícula 120€ 
3. CURS FISIOTERAPIA | 6h | Matrícula 100€ 
4. CURS PSICOLOGIA | 2h | Matrícula 50€ 

El termini d’inscripcions finalitzarà el diumenge 
14 de juliol de 2019.  

El Campus està ideat per acollir un número 
determinat d’alumnes per complir els objectius 
individuals desitjats. Màxim 20 participants al 
CURS PUJOL. 

Disposem de diferents descomptes i avantatges 
per a grups que us detallem: 

1. Descompte del 10% per a dos inscrits. Si 
vens amb un amic, tindreu el descompte per a 
tots dos. 
2. Descompte del 15% per a tres inscrits. Si 
vens amb dos amics, tindreu el descompte per 
a tots tres. 
3. Descompte del 20% per a quatre inscrits. Si 
vens amb tres amics, tindreu el descompte per 
a tots quatre. 

Descomptes no acumulables. 
Consulta’ns més avantatges i descomptes en 
allotjaments individuals i grups, trucant al mòbil 
600 223 764 (Jordi Pizarro) 

Descomptes i 
avantatges 



Dimecres matí, 24/JUL, 10.00h 
Acreditació i presentació 

Dimecres matí, 24/JUL, 11.00 - 14.00h 
FISIOTERAPIA: Ergonomia i rendiment 
Escoles Universitàries Gimbernat 

Dimecres tarda, 24/JUL, 17.00 - 20.00h 
FISIOTERAPIA: Prevenció i concienciació 
corporal 
Escoles Universitàries Gimbernat 

Dijous matí, 25/JUL, * 
GUITARRA: Tècnica i estètica 
Carles Herraiz / Raúl Viela 

Dijous tarda, 25/JUL, * 
GUITARRA: Repertori Emili Pujol 
Carles Herraiz / Raúl Viela 

Divendres matí, 26/JUL, 10.00 - 12.00h 
PSICOLOGIA: Ansietat escènica 
Cristina B. Canet 

Dissabte matí, 27/JUL, * 
GUITARRA: Tècnica i estètica 
Carles Herraiz / Raúl Viela 

Dissabte tarda, 27/JUL, * 
GUITARRA: Repertori Emili Pujol 
Carles Herraiz / Raúl Viela 
 
Diumenge matí, 28/JUL, * 
GUITARRA: Cambra / Orquestra 
Carles Herraiz / Raúl Viela 

* Els horaris podran canviar i acomodar-se 
depenent del nombre d’inscrits. 

Calendari  2019 



El professorat del Campus són professionals en 
actiu en les diferents matèries que s'impartiran i 
que pertanyen a institucions oficials de prestigi. 

Escoles Universitàries Gimbernat 
Des del Servei Universitari de Recerca en 
Fisioteràpia de les Escoles Universitàries 
Gimbernat, adscrites a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, compten amb un equip expert 
qualificat, compromès amb els continus canvis 
disciplinaris en entorns artístics. Enllaç web 

Cristina B. Canet 
Especialista en Música Moderna pel Taller de 
Músics i l’Institut Català de Noves Professions. 
Llicenciada en Psicologia per la UOC i Màster en 
Psicobiologia i Neurociència Cognitiva per la 
UAB. És sòcia titular de l’Associació Espanyola 
de Psicologia de la Música i la Interpretació 
Musical. Enllaç facebook 

Carles Herraiz 
Professor del Conservatori Municipal de Música 
de Lleida. Especialista en sonoritat i conjunts de 
cambra, destacant la seva participació amb el 
duo Zobel amb contrabaix, duo Àstrid amb 
flauta i el prestigiós quartet de guitarres 
Terpsícore. És membre vocal de l’Associació 
Emili Pujol. Enllaç web 

Raúl Viela 
Professor titular del Conservatori de Monzón 
(Osca). Especialista en la tècnica interpretativa, 
forma part d'Alenta Duo amb viola, amb guitarra 
EnArmonía Duo i el Quartet de guitarres 
Terpsícore. És fundador, sotsdirector i membre 
del consell gestor i científic de l'Institut Gaspar 
Sanz. Enllaç web 

Professorat 

https://www.eug.es/investigacion/fisioterapia-sant-cugat/
https://www.facebook.com/cristina.b.canet
https://carlesherraiz.com/
https://www.raulviela.com


Durant l’estada dels inscrits podran gaudir
d’activitats culturals, lúdiques i d’oci al aire lliure i 
degustar la gastronomia local. 
 
Activitats paral·leles 

Simpòsium Emili Pujol 
Jornades monogràfiques amb testimonis 
il·lustratius i mostres documentals que donen  a 
conèixer la figura humana i la rellevància artística 
de l’il·lustre músic, preservant així la seva 
memòria històrica. Enllaç web 

Certamen Pujol 
Certamen Internacional de Guitarra Emili 
Pujol  és un concurs d’interpretació de guitarra 
clàssica per a guitarristes de fins als 35 anys, amb 
el propòsit de conèixer i il·lustrar, dins de la 
literatura guitarrística, la seva obra compositiva. 
Enllaç web 

Garrigues Guitar Festival 
Trobada internacional d'instruments de corda 
polsada amb la manifestació de les més altes 
figures de tots els temps, recuperant i difonent  
en la comarca de les Garrigues, la figura i el 
treball musicològic realitzat pel mestre pedagog 
Emili Pujol al llarg de la seva vida. Enllaç web 

Llocs d’interès 

Centre i Museu de la Cultura de l’Oli de 
Catalunya (La Granadella) 
El CCOC és el centre català de l'oli d'oliva i de 
l’oleoturisme, lloc d'observació, agrupació, 
recerca i de col·laboració. L'objectiu principal 
d'aquest projecte és treballar pel coneixement i 
el reconeixement de l'oli d’oliva. Enllaç web 

Recomanacions 

https://emilipujol.cat/simposium/
https://emilipujol.cat/certamen/
https://emilipujol.cat/guitarfest/
http://www.culturadeloli.cat/


Església Santa Maria de Gràcia (La Granadella) 
Declarada bé cultural d'interès nacional. Església 
d'inspiració barroca aixecada cap el 1734. 
Consta de tres naus i transsepte amb cúpula al 
creuer sobre petxines dins d'un cimbori 
octagonal i amb un alt cupulí esplèndidament 
ornat exteriorment; té la capçalera recta. 
Considerada la Catedral de les Garrigues. Enllaç 
web 

Centre d'interpretació de la Pedra Seca 
(Torrebesses) 
Equipament destinat a difondre la tècnica 
constructiva de la pedra seca, consta de tres 
plantes soterrani amb les eines del picapedrer 
planta baixa amb un espai de exposició 
temporal i primera planta amb una exposició 
permanent amb les explicacions de la tècnica de 
la pedra seca i l’aula de formació. Enllaç web 

Església de Sant Salvador (Torrebesses) 
Declarada monument històrico-artístic des de 
l’any 1985, és un temple del segle XII 
d’estructura senzilla però que manté molt bé la 
seva aparença medieval romànica, de transició al 
gòtic. Destaca el retaule gòtic de la segona 
meitat del segle XIV, de l’escola lleidatana, amb 
escenes de la vida de sant Joan Baptista. Enllaç 
web 

Església Nova (Torrebesses) 
Església inacabada del segle XIX. El dia 24 de 
setembre de 1869 es va beneir la primera pedra. 
El projecte es va començar amb empenta però al 
cap d’ un any es va parar per la crisi econòmica 
que va seguir als intensos freds i gelades, i clima 
de divisió i inseguretat en la situació política del 
país. Enllaç web 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Gr%C3%A0cia_de_la_Granadella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Gr%C3%A0cia_de_la_Granadella
http://www.turismetorrebesses.com/cips/
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/esglesia-de-sant-salvador
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/esglesia-de-sant-salvador
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/esglesia-nova


Castell Palau (Torrebesses) 
Antic edifici propietat durant 400 anys del 
monjos d'Escala Dei. El castell va ser construït 
pels àrabs de la taifa de Lleida, amb funcions de 
vigilància i també per a la protecció dels 
camperols que conreaven les terres del terme 
contra els atacs dels cristians. En l’actualitat es 
un allotjament turístic. Enllaç web 

Punts d’interès 

Barranc Coll de la Bovera (La Granadella) 
Des de la serra del Coll de Bovera, a 628 m 
d’altitud, es pot contemplar tota la vessant nord 
de la serra del Montsant, el terme municipal de 
Bovera i bona part de la Ribera d’Ebre. 

Cabanes de volta (Torrebesses) 
Les cabanes de volta són construccions que 
tenen com a funció principal donar protecció 
contra les inclemències del temps, tant a les 
persones com als animals utilitzats pel conreu 
del camp, construïdes sense la utilització de 
materials per fer la unió entre les pedres. Enllaç 
web 

Aljubs (Torrebesses) 
Paraula procedent de l’àrab que significa 
cisterna o pou, son dipòsits excavats a la roca i 
coberts amb diferents formes, per la seva 
construcció s’utilitzava la tècnica de la pedra 
seca, servien per emmagatzemar l’aigua de la 
pluja, que recollien de la llisera de roca d’on 
eren excavats. Enllaç web 

https://www.facebook.com/CastellPalauTorrebesses/
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/cabanes-de-volta
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/cabanes-de-volta
http://www.torrebesses.cat/el-municipi/turisme/llocs-interes-turistic/aljubs




Coordinació artística 

Cercle 
Guitarrístic a 

Catalunya 
c/. Segle XX, 37, bxs 3ª esc B 

- BARCELONA 
cerguit@gmail.com 

Producció tècnica 

Iluminario 
Associació 

c/. Canigó, 118, 1º 3ª 
08031 BARCELONA 
Tel. +34 600 223 764 
info@iluminario.com 

Organitza 

Consell Comarcal de 
Les Garrigues 

Av. Francesc Macià, 54 
Borges Blanques - LLEIDA 

Tel. +34 973 142 658 
cultura@garrigues.cat
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