Curs de mestratge
en construcció tradicional
UEC Girona

Setmana 1
Divendres 19 gener
16:00-19:00 hores

Dissabte 20 gener
9:00-13:00 hores

Mòdul 1 – 3a edició: Pedra
GRETA, Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica, juntament amb la Unió
d’Empresaris de la Construcció de Girona (UEC) han arribat a l’acord d’organitzar un Curs de
Mestratge en Construcció Tradicional, adreçat tant a constructors i paletes com a tècnics: arquitectes,
arquitectes tècnics, interioristes, restauradors, etc, que ja treballen en obres de rehabilitació.
Una bona part de les tècniques tradicionals escapen a qualsevol normativa i continuen ignorades pel
món acadèmic i professional. Són coneixements basats en la praxis i en la transmissió oral a peu
d’obra.

Divendres 26 gener
16:00-19:00 hores

Dissabte 27 gener
9:00-13:00 hores

Les empreses i els tècnics que hagin participat en els 4 mòduls obtindran el Certificat de Mestratge en
Construcció Tradicional. Aquest certificat acreditarà la capacitat d’aquests d’afrontar obres de
restauració i rehabilitació amb unes garanties clares de qualitat.
Cadascun dels 4 mòduls del curs gira al voltant d’un material bàsic de la nostra tradició arquitectònica i
de les tècniques que li són pròpies.
El mòdul 1: Pedra

LA PEDRA UNA CULTURA EDIFICATÒRIA.
Oriol Roselló, arquitecte.
D’on ve la pedra que utilitzem? Pedra
reutilitzada, pedra de cantera local o
d’importació.
VISITA A DIVERSOS PAISATGES
GEOLÒGICS
Jordi Ferrer, geòleg de Lithos Geotècnica
SL.
Característiques i propietats de les
diferents roques. Diferents fractures
naturals que comporten fabriques
distintes.
Visita a Romanyà i entorn.

Dissabte 10 febrer
9:00-13:00 hores

NETEJAR I RESTAURAR LA PEDRA.
Cristina Thió de Chroma Restauració del
Patrimoni Arquitectònic SL.
Neteja de la pedra, de fongs, de líquens,
de plantes, de greixos, etc. Patologies:
erosió juntes, fissures, humitat per
capil·laritat, eflorescència...i tractaments.

Divendres 16 febrer
16:00-19:00 hores

Dissabte 17 febrer
9:00-13:00 hores

El mòdul 2: Calç i guix

LA PEDRA I ELS DIFERENTS SISTEMES
CONSTRUCTIUS.
Oriol Roselló, arquitecte.
Característiques de la pedra per a la
construcció.
TALLER DE PAVIMENT DE CÒDOLS I
MORTER DE CALÇ.
Ariadna Asturias, arquitecta tècnica
i Jose Macarro, Somnisamda SL.

Setmana 6
Dissabte 24 febrer
9:00-14:00 hores

TALLER TÈCNIQUES DE PICAPEDRER.
Gaëtan Chapel, picapedrer i escultor.
Visita al seu taller i pràctiques per
preparar la cuita de calç al forn de
Fonteta.

VISITA OBRES DIPUTACIÓ.
Lluís Bayona, arquitecte Cap de
Servei de Monuments de la Diputació
de Girona.
Torre de les hores a Peratallada,
torre de Pals i Sant Romans, Foixà.

Setmana 7

Setmana 3
Dissabte 3 febrer
9:00-14:00 hores

LA PEDRA SECA, TALLER AL BOSC
TANCAT, CELRÀ – JUIÀ.
Modest Soy, mestre en construcció
de pedra seca.

Setmana 5

Setmana 2

L’objectiu és preservar els oficis i transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la
construcció, recuperar coneixements i donar les eines necessàries perquè les empreses gironines que
es dediquin a la restauració i rehabilitació siguin un referent de qualitat.
El curs s’estructura en 4 mòduls de 40 hores cadascun. Els mòduls estan separats en el temps de
manera que el conjunt del curs sencer es farà al llarg d’un període de dos anys.

Setmana 4

LA PEDRA SECA, TALLER AL BOSC
TANCAT, CELRÀ – JUIÀ.
Modest Soy, mestre en construcció de
pedra seca.

Dissabte 3 març
9:00-14:00 hores

VISITA D’OBRA A SANT MARTÍ DE
LLÈMENA.
Oriol Roselló, arquitecte.
Visita d’obra i taller de pujar paret
amb pedra i morter de calç.

El mòdul 3: Ceràmica i terra
El mòdul 4: Fusta i condicionament tèrmic
20 places. Gratuït per treballadors i autònoms.

Organitzat:

Lloc: Centre de Formació de la UEC.
Ctra. C-66 Km. 39 - Palol de Revardit
Olga Muñoz,
Arquitecta coordinadora del Curs de Mestratge en Construcció Tradicional
GRETA
greta.gir@coac.net Tel. 972 412 727

Amb la col·laboració:

www.projectegreta.cat
www.facebook.com/projectegreta/
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Demarcació de Girona
Plaça de la catedral, 8 - 17004 Girona
greta@projectegreta.cat

