El projecte GRETA 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 principalment a constructors i paletes que ja
treballen en obres de rehabilitació. Tot i això el curs estarà obert a un nombre
limitat de tècnics: arquitectes i aparelladors.
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. 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 o 42 hores. Cada mòdul té una durada
d'entre 5 i 6 setmanes, però 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.
Les empreses que hagin participat en els 4 mòduls obtindran el Certificat de
Mestratge en Construcció Tradicional. Aquest certificat acreditarà la capacitat
d’aquestes empreses 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: la Pedra
El mòdul 2: la Calç
El mòdul 3: la Ceràmica
El mòdul 4: la Fusta

amb el suport de

CURS DE MESTRATGE EN CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL Mòdul CALÇ

Del 5 de setembre al 11 d’octubre de 2014

Setmana

1

divendres 5
setembre
16-20 hores

ORIGEN DE LA CALÇ I ELS REVESTIMENTS
TRADICIONALS
Miquel Barcons, enginyer. COM CAL.
La calç, el gran oblidat en la construcció actual.
Calç aèria, calç hidràulica, ciment natural i
pòrtland. TALLER DE CALÇ (I): Treballs preliminars.
Cristina Thió, David Martínez i Miquel Barcons.

dissabte 6
setembre
9-13 hores

TALLER DE CALÇ (II): Execució de morters i
practica de paraments verticals. Cristina Thió i
David Martínez. CHROMA S.L. / REHABIMED.

2

divendres 19
setembre
16-20 hores

EL FORN DE CALÇ
Laurent Coquemont, tècnic en calçCompagnon Bâtisseur i Oriol Roselló, arquitecte
Història de la calç, Cal de Morón i els seus valors
patrimonials.
TALLER DE CALÇ (III): Taller de cocció de la calç.

dissabte 20
setembre
9-13 hores

REVESTIMENTS MIXTES
Laurent Coquemont, tècnic en calçCompagnon Bâtisseur.
TALLER DE CALÇ (IV): Pràctica de l’apagat de la
calç i aplicació de calç i guix, i de calç i fang sobre
paraments esquerdejats.
Remolinar i lliscar calç + guix o fang.

3

divendres 26
setembre
16-20 hores

LA CALÇ, MES ENLLÀ D’UN REVESTIMENT
Oriol Roselló, arquitecte. La calç hidràulica i el
formigó romà. El ciment natural i el ciment
portland. El guix tradicional i l’industrial.
TALLER DE CALÇ (V) : Aplicació de calç
estructural. Josep Borrull, de WEBER i Iñigo
Menchacatorre, de CALÇ DE SAINT-ASTIER.

dissabte 27
setembre
9-13 hores

LA TREPA I LLISCAT, I ELS ESGRAFIATS PATOLOGIES DELS REVESTIMENTS DE CALÇ
Cristina Thió i David Martínez,
TALLER DE CALÇ (VI): Pràctica de fer la trepa i
els lliscats. Tipologies d’esgrafiats.

4

divendres 3
octubre
16-20 hores

LA RESTAURACIÓ DE REVESTIMENTS
Montserrat Villaverde, historiadora de l’artREHABIMED. Aprendre a mirar: la diversitat
d’acabats al llarg del temps.
Cristina Thió, restauradora. CHROMA S.L. /
REHABIMED. La restauració dels revestiments.
Visita a Banyoles per veure estucats
d’arquitectura anònima no restaurats.

dissabte 4
octubre
9-13 hores

VISITA D’OBRES EN CURS.
Cristina Thió, restauradora, i David Martínez.
Visita al taller de CHROMA S.L. a Barcelona.

5

divendres 10
octubre
16-20 hores

ESTUCAT I COLOR.
TALLER DE CALÇ (VII): Eliseu i Marc Ventura,
d’ESTUCS VENTURA.
Remolinat, lliscat, estucats i esgrafiats.
Miquel Barcons, enginyer de COM CAL
Pintures a la calç.

dissabte 11
octubre
9-13 hores

TALLER DE CALÇ (VIII): ESTUCS VENTURA.
Aplicació de l’estucat en calent i l’estergit.

La quota d’inscripció pels arquitectes i
aparelladors serà de 150,00€ per cada mòdul de
40 hores.
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
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www.projectegreta.cat
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