Currs de
messtratgee en
con
nstrucció
trad
diciona
al_

El projeccte GRETA ju
untament am
mb la Unió d’’Empresaris de la Constrrucció de Girrona ( UEC ) han arribat a l’acord
d’organitzar un Curss de Mestraatge en Consstrucció Tradicional, adreçat princip
palment a co
onstructors i paletes
que ja trreballen en obres
o
de rehaabilitació.
Tot i això
ò restarà obeert també a un
u nombre limitat de tèccnics: arquiteectes i apareelladors.
Una bon
na part de les
l tècniquees tradicionaals escapen a qualsevol normativa i continuen ignorades pel món
acadèmiic i professional. Són coneixements basats
b
en la praxis
p
i en la transmissió oral a peu d’obra.
L’objectiiu és preservvar els oficiss i transmetrre els valors inherents a les tècniquees tradicionaals de la con
nstrucció,
recuperaar coneixem
ments i donaar les eines necessàriess perquè less empreses gironines que es dediq
quin a la
restauració i rehabiliitació siguin un referent de qualitat.

CURS DE
D MESTRA
ATGE EN CO
ONSTRUCCIÓ
Ó TRADICIO
ONAL Mòdu
ul 3B Ceràm
mica i Terra UEC
Setmana 1

Setm
mana 4

Divendres 8 abril
16‐19 hores
h

Presentació del MÒDUL 3.
P
L CERÀMICA I LA VOLTA DE RAJOL PLA
LA
O
Oriol
Roselló, aarquitecte

Dissabtte 9 abril
9‐13 ho
ores

TTALLER CONSTR
RUCCIÓ D’UNA
A VOLTA DE
C
CANÓ
R
Ramon
Guarda
a, paleta gran co
oneixedor de laa
c
construcció
de voltes
J
Josep
Enric Borrrell, paleta sup
port taller de
c
construcció
de voltes

Setmana 2
Divendres 15 abril
16‐19 hores
h

TTALLER CONSTR
RUCCIÓ D’UNA
A VOLTA
D
D’ESCALA
R
Ramon
Guarda
a, paleta gran co
oneixedor de laa
c
construcció
de voltes

Dissabtte 16 abril
9‐13 ho
ores

EESTRUCTURA D
DE LES VOLTES
M
Miquel
Llorens,, arquitecte calculista,
p
professor
de la UdG al Departaament
d
d’Enginyeria
Meecànica i de la Construcció
C
Industrial, GMK
K estructures, reeferent en
l’anàlisi de les vvoltes i el seu cààlcul
e
estructural.
T
TALLER
CONSTR
RUCCIÓ D’UNA
A VOLTA DE
Q
QUATRE
PUNTSS
R
Ramon
Guarda
a, paleta gran co
oneixedor de laa
c
construcció
de voltes
J
Josep
Enric Borrrell, paleta sup
port taller de
c
construcció
de voltes

El curs s’estructura
s
n. Cada mòd
dul té una d
durada de 6 setmanes, però els
en 4 mòduls de 42 hores cadascun
mòduls estan
e
separaats en el tem
mps de mane
era que el conjunt del Cu
urs sencer ess farà al llarg d’un períod
de de dos
anys.
Les emp
preses que hagin particcipat en elss 4 mòduls obtindran el
e Certificatt de Mestra
atge en Con
nstrucció
Tradicion
nal.
Aquest certificat
c
acreditarà la caapacitat d’aq
questes empreses d’afrontar obres d
de restauració i rehabilitaació amb
unes garranties claress de qualitat.

Dissab
bte 7 de maig
10‐17 hores

Setm
mana 5
Dissab
bte 21 de maig
9‐14 hores

El mòdul 1: la Pedra

Divendres 29 abril
16‐19 hores
h

TTALLER CONSTR
RUCCIÓ D’UNA
A VOLTA
D
D’ESCALA
i D’U
UNA VOLTA DE QUATRE
P
PUNTS
R
Ramon
Guarda
a, paleta gran co
oneixedor de laa
c
construcció
de voltes

Dissabtte 30 abril
9‐13 ho
ores

TTALLER CONSTR
RUCCIÓ D’UNA
A VOLTA
D
D’ESCALA
i D’U
UNA VOLTA DE QUATRE
P
PUNTS
R
Ramon
Guarda
a, paleta gran co
oneixedor de laa
c
construcció
de voltes
J
Josep
Enric Borrrell, paleta sup
port taller de
c
construcció
de voltes

e Guix
El mòdul 2: la Calç i el
mica i la Terraa
El mòdul 3: la Ceràm
El mòdul 4: la Fusta

Lloc
Centre de Formació de la UEC.
Ctra. C‐‐66 Km. 39 Palo
ol de Revardit

Amb el suport de:

TALLER DE TÀPIA i RESTAURACIÓ DE TÀPIA
Toni Coboss, constructor especialitzat en tècniques
tradicionalss i Oriol Balliu, Bioconstructorr
especialitzaat en terra. Taller de construccció de
tàpia i de reestauració d’un
na façana a Mon
nells.

Setm
mana 6
Dissab
bte 28 de maig
9‐14 hores

TALLER DE TÀPIA i RESTAURACIÓ DE TÀPIA
Toni Coboss, constructor especialitzat en tècniques
tradicionalss i Oriol Balliu, Bioconstructorr
especialitzaat en terra. Taller de construccció de
tàpia i de reestauració d’un
na façana a Mon
nells.

Setm
mana 7
Dissab
bte 4 de juny
9‐13 hores

Setmana 3
òduls del currs gira al volttant d’un material bàsicc de la nostra tradició arrquitectònicaa i de les
Cadascun dels 4 mò
tècniquees que li són pròpies.

RESTAURAC
CIÓ CASA BURÉÉS, CONSERVAC
CIÓ,
NETEJA I CO
ONSOLIDACIÓ DE LA CERÀMIC
CA
Cristina Thiió, restauradora. Chroma Resttauració
del Patrimo
oni Arquitectòn
nic SL
Visita a la Casa
C
Burés, Barrcelona.

Olga Muñoz,
M
arquittecta coordinad
dora del
Curs de
d Mestratge en Construcció TTradicional
GRETA
A
greta..gir@coac.cat Tel. 972 412 7
727

TALLER DE TÀPIA i RESTAURACIÓ DE TÀPIA
Toni Coboss, constructor especialitzat en tècniques
tradicionalss i Oriol Balliu, Bioconstructorr
especialitzaat en terra. Taller de construccció de
tàpia i de reestauració d’un
na façana a Mon
nells.

w.projectegretta.cat
www
www
w.facebook.com/projectegre
eta/
Col∙legi d'Arquitecctes de Catalunya
Dem
marcació de Giro
ona
Plaçça de la catedraal, 8 ‐ 17004 Girrona

