Curs de mestratge
en construcció tradicional
UEC Girona
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Divendres 27
setembre
16:00-19:00 hores

Presentació del MÒDUL 2.
LA CALÇ
Joan Ramon Rosell, arquitecte tècnic,
doctor i professor !tular UPC.
El cicle de la calç, calç aèria, calç hidràulica.
Propietats i caracterís!ques.

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.

Dissabte 28 setembre
9:00-14:00 hores

LA CALÇ, TALLER I - ESQUERDEJAT
David Mar!nez, constructor Caoh2 estucs
SL.
Mural a façana Vulpellac, taller
d’esquerdejat de façana.

Una bona part de les tècniques tradicionals escapen a qualsevol norma!va i con!nuen ignorades pel món
acadèmic i professional. Són coneixements basats en la praxis i en la transmissió oral a peu d’obra.
L’objec!u 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.
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Divendres 4 octubre
16:00-19:00 hores

LA CALÇ, TALLER II - TREPA I COLOR
David Mar!nez, constructor Caoh2 estucs
SL.
Ignasi Esteve, ar!sta.
Mural a façana Vulpellac, taller de trepa i
preparació color.

Divendres 22 novembre 15:00-19:00 hores

EL GUIX, TALLER DE PAVIMENT
Andrés Millán, paleta especialista en aplicacions
de guix.
El guix tradicional, el guix d’Albarracín i el guix
de París.
Taller d’aplicació en terres.

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.
Les empreses i els tècnics que hagin par!cipat en els 4 mòduls ob!ndran el Cer!ﬁcat de Mestratge en
Construcció Tradicional. Aquest cer!ﬁcat acreditarà la capacitat d’aquests d’afrontar obres de restauració
i rehabilitació amb unes garan!es clares de qualitat.

Dissabte 5 octubre
9:00-14:00 hores

LA CALÇ, TALLER II - TREPA I COLOR
David Mar!nez, constructor Caoh2 estucs
SL.
Ignasi Esteve, ar!sta.
Mural a façana Vulpellac, taller de trepa i
preparació color.

Dissabte 23 novembre
9:00-13:00 hores

EL GUIX, TALLER DE PAVIMENT
Andrés Millán, paleta especialista en aplicacions
de guix.
El guix tradicional, el guix d’Albarracín i el guix
de París.
Taller d’aplicació en terres.

Mòdul 2 – 4a edició: Calç, guix i color

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
El mòdul 2: Calç, guix i color
El mòdul 3: Ceràmica i terra
El mòdul 4: Fusta, ferro, vidre i condicionament tèrmic
25 places. Gratuït per treballadors i autònoms.

Lloc: Centre de Formació de la UEC.
Ctra. C-66 Km. 39 - Palol de Revardit
Olga Muñoz, arquitecta directora del curs MCT
GRETA

Organitzat:

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

Amb la col·laboració:

Dissabte 16 novembre
9:00-12:00 hores

VISITA D’OBRA PAVIMENT DE GUIX,
REVERSTIMENT DE CAÇ I CÀNEM
Pere Costa, Costa Construccions SLU.
Olga Muñoz, arquitecta.
Exemple d’aplicació de paviment de guix i
reves!ment de calç i cànem. Visita a obra l’Escala.
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Divendres 18 octubre
16:00-19:00 hores

EL GUIX
Antonia Navarro, doctora en geologia,
professora UPC, presidenta del Centre
d’Estudis del Guix CEC.
Belén González, arquitecta tècnica i màster
en enginyeria d’ediﬁcació, especialista en
construccions en guix tradicional.
Propietats, caracterís!ques i aplicacions del
guix tradicional. Exemples d’obres.

Dissabte 19 octubre
9:00-14:00 hores

LA CALÇ, TALLER III - ESGRAFIAT I PINTURA
AL FRESC
David Mar!nez, constructor Caoh2 estucs
SL.
Ignasi Esteve, ar!sta.
Mural a façana Vulpellac, taller d’esgraﬁat i
pintura al fresc.

Dissabte 30 novembre
9:00-14:00 hores

VISITA A LES FAÇANES DE BARCELONA
Cris"na Thió, CHROMA Restauració del Patrimoni
Arquitectònic SL.
Visita a la Ciutat Vella. Anàlisi de les façanes
històriques restaurades o per restaurar del Barri
Gò!c, La Ribera i el Born a Barcelona.

