Posstgrau de
messtratgee en
con
nstrucció trad
diciona
al

POSTG
GRAU DE MEESTRATGE EEN CONSTR
RUCCIÓ TRA
ADICIONAL Mòdul 4 Laa Fusta

Dimartss 19 d’abril
9:30‐14
4:30 hores

per a arquiteectes_

El mòdul 1: la Pedra
e Guix
El mòdul 2: la Calç i el
mica i la Terraa
El mòdul 3: la Ceràm
El mòdul 4: la Fusta
ó serà de 150
0,00 € per caada mòdul de
d 30 hores.
La quotaa d’inscripció

Dimartts 17 de maig
9:30‐14:30 hores

Dimartss 26 d’abril
9:30‐14
4:30 hores

DEGRADACIÓ
Ó DE LA FUSTA, TRACTAMENTSS I
SOLUCIONS EN REHABILITAC
CIÓ
Carles Labèrn
nia, arquitecte tècnic
t
professor
de materials d
de la Universitat de Lleida (UdL)
Agents degrad
dadors, diagnossi i tractamentss.
Intervencions per resoldre lees patologies de
e
les estructures històriques dee l’arquitecturaa
tradicional.
Tecnifusta. Jo
ordi Figueres, prròtesis i
restitució de la fusta.

Dimartts 31 de maig
9:30‐14:30 hores

LES FUSTER
RIES, EL VIDRE I ELS ENCANYISSSATS
Fusteria Ag
gustí i Fill. Raul Herrera, les fussteries
de fusta: fu
usta utilitzada, ttractaments i
mantenimeent. Complimen
nt dels requerim
ments
actuals tèrm
mics i acústics d
del CTE.
EL VIDRE I LA
L RESTAURAC
CIÓ DE VITRALLLS
Anna Santo
olaria,conservaadora‐restaurad
dora
de vitralls, qualitats
q
del vid
dre i la seva
restauració
ó.
ELS ENCANYISSATS EN L’A
ARQUITECTURA
A
TRADICION
NAL
Investigacio
ocanyera. Diferents tècniquess
d’encanyisssats de la nostra tradició
arquitectòn
nica.

Setmana 3
Dimartss 10 de maig
9:30‐14
4:30 hores

ESTRUCTUR
RES DE FUSTA
Oriol Rosellló, arquitecte. La fusta massisssa en
l’actualitat
Maxmaderra. Max Rutgerss, compagnon. La
formació i el
e treball artesàà, els oficis de laa
fusta.
Magí Cuberrta, arquitecte tècnic especiallista en
càlcul d’esttructures de fussta.
Solucions estructurals
e
en rrehabilitació dee la
fusta i amb fusta.
Nixprofusta
a. Xavi Sánchezz, construcció i
rehabilitació amb fusta.

Setm
mana 5

Setmana 2

El curs s’estructura
s
n. Cada mòd
dul té una d
durada de 6 setmanes, però els
en 4 mòduls de 30 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.

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

Presentació d
del MÒDUL 4.
LA FUSTA COM
M A MATERIALL DE
CONSTRUCCIÓ
Ó A CATALUNY
YA
Jordi Gené, En
nginyer de forest. Institut cataalà
de la Fusta. Situació actual a Catalunya.
LA FUSTA ENTTRE TRADICIÓ I INNOVACIÓ
Valentina Ma
aini, arquitecta.. Tècniques i
coneixementss de la construccció tradicional i
què en podem
m aprendre per a un ús
sostenible de la fusta en el segle
s
XXI. Einess i
reptes.

El projeccte GRETA ju
untament am
mb l’Escola Sert
S han arribat a l’acord
d d’organitzar un Postgrrau de Mesttratge en
Construccció Tradicio
onal, adreçatt a arquitecte
es.
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.
Després d’un primerr curs adreçaat a les empreses gironin
nes dedicadees a la restauració i rehaabilitació, es planteja
ara una edició
e
amb uns
u continguts específics per a arquittectes i altress tècnics.

Setm
mana 4

Setmana 1

PROJECTES DEE REHABILITAC
CIÓ
D’ARQUITECTTURA DE FUSTA
A
Josep Bunyescc, Doctor en arq
quitectura
sostenible i ecconomia d’enerrgia i l’hàbitat en
e
zones de mun
ntanya. Interven
nir en
l’arquitectura tradicional de muntanya,
construir amb
b fusta i la rehab
bilitació
energètica.
Sebastià Disseeny estructurall.
Sergi Sebastiàà, procés de fab
bricació: de la
fusta local a l’estructura d’un
n edifici.

Lloc
Col∙legii d'Arquitectes de Catalunya
Demarccació de Gironaa
Plaça de la catedral, 8 ‐ 17004 Gironaa

Amb la col∙laboració de:

Setm
mana 6
Dissab
bte 11 de juny
9:30‐14:30 hores

VISITA A LA
A CASA BURÉS, BARCELONA.
Cristina Thiió, restauradora. Chroma
Restauració
ó del Patrimoni Arquitectònic SL
La restauració en tots els sseus oficis,
planificació
ó general i detalls d’execució a una
obra en currs.
Revestimen
nts, paviments, fusteries, serraalleria i
vitralls en el
e modernisme.

Olga Muñoz,
O
a
arquitecta
coord
dinadora del
P
Postgrau
de Me
estratge en Con
nstrucció Tradiccional,
GRETA
g
greta.gir@coac
.net
Tel. 972 412 727
w
www.projecteg
greta.cat
book.com/projjectegreta/
www.faceb

