
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  
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. Al mateix temps volem aprendre també de la 
innovació que té lloc al nostre país seguint els criteris de sostenibilitat i respecte al territori i al patrimoni. 
 
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 fa 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: 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 

 

 

Setmana 1 
 

Dissabte 24 setembre 

9:00-13:00 hores  
EL BOSC 

Marc Garfella, enginyer forestal. La 

gestió forestal dels boscos, un recurs 

per la construcció.  

LA FUSTA 

Carles Labèrnia, arquitecte tècnic, 
professor de materials de la Universitat 
de Lleida (UdL). Espècies i propietats. 
Agents degradadors, diagnosi i 
tractaments. Intervencions per resoldre 
les patologies de les estructures 
històriques de l’arquitectura 
tradicional.  

Setmana 2 
 

Dissabte 1 octubre 

9:00-13:00 hores  
L’OFICI DE CONSTRUIR AMB FUSTA 
Maxmadera, Max Rutgers, 
compagnon. La formació i el treball 
artesà dels compagnons, l’ofici de 
constructor d’estructures de fusta. 
Taller d’encaixos de fusta. 
 

Setmana 3 
 

Dissabte 15 octubre 

9:00-13:00 hores 

L’ESTRUCTURA DE FUSTA MASSISSA 

Gabor Bouman, arquitecte i fuster. 

Conceptes bàsics del disseny i 

construcció d’estructures de fusta 

massissa. Visita a la rehabilitació 

bioclimàtica d’un taller i d’una 

estructura amb encaixos de fusta al 

bosc, Serinyà.  

 

Setmana 4 
 

Dissabte 22 octubre 

10:00-13:00 hores 

15:00-18:00 hores 

ARQUITECTURA TRADICIONAL DE 
MUNTANYA. ARQUITECTURA DE 
FUSTA I REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 
Josep Bunyesc, doctor en arquitectura 
sostenible i economia d’energia i 
l’hàbitat en zones de muntanya. 
Intervenir en l’arquitectura tradicional 
de muntanya. Visita a una antiga 
fàbrica de ciment a la Pobla de Segur i 
a diferents habitatges rehabilitats al 
Pallars Sobirà. 
 

Diumenge 23 octubre 

9:00-12:00 hores 

ARQUITECTURA TRADICIONAL DE 
MUNTANYA.  
Sergi Sebastià, Fustes Sebastià. Visita a 
les instal·lacions, Rialp. 
Josep Bunyesc. Intervenir en 
l’arquitectura tradicional de muntanya. 
Visita a la Borda de Llosaus a 
Ginestarre. Pallars Sobirà. 
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Mòdul 4 – 5a edició: Fusta, ferro, vidre i condicionament tèrmic 

Setmana 5 
 

Divendres 4 novembre 

16:00-19:00 hores 

LES FIBRES VEGETALS A 
L’ARQUITECTURA 
Oriol Roselló, arquitecte. Les tècniques 
de la cistelleria aplicades a l’arquitectura, 
exemples en arquitectura 
contemporània. 
 

Dissabte 5 novembre 

9:00-14:00 hores 

TALLER CISTELLERIA 

Magda i Josep Mercader, Tramats. 

L’ofici de cisteller, exemples d’obra 

construida. Visita al taller a Torroella de 

Montgrí i taller pràctic d’entramats 

vegetals amb canya i vímet a Pals. 

 

Setmana 6 
 

Divendres 11 novembre 

16:00-18:00 hores  

 

 

 

EDIFICI D’HABITATGES SOSTENIBLES 

CONSTRUÏTS AMB ESTRUCTURA DE 

FUSTA 

Ramon Bosch i Bet Capdeferro, 

arquitectes. Visita a BLOC 6X6, Girona. 

Primer edifici d’habitatges amb 

estructura de fusta de la Demarcació de 

Girona. 

 

Dissabte 12 novembre 

9:00-12:00 hores 

VIDRE I RESTAURACIÓ DE VITRALLS 

Anna Santolaria, conservadora-

restauradora de vitralls. La fabricació del 

vidre al llarg de la història i exemples de 

restauració de vitralls. Visita al vitrall 

medieval descobert i a la taula de 

vitraller a la Catedral de Girona, visita al 

taller de vitralls Can Pinyonaire.  

 

Setmana 7 
 

Divendres 18 novembre 

16:00-19:00 hores 

LES FUSTERIES 
Pep Aymerich, fuster i artista. 
Artesania i art. Restauració de fusteries. 
Raül Herrera, Fusteria Agustí i Fill. 
Les fusteries de fusta: fusta utilitzada, 
tractaments i manteniment. Compliment 
dels requeriments actuals tèrmics i 
acústics del CTE.  
 

Dissabte 19 novembre 

10:00-13:00 hores 

LA FORJA 

Oriol i Núria, forjadors Ferrocalent. 

L’ofici de forjador, les diferents tècniques 

de treball del ferro, i el seu 

manteniment.  

Visita al taller de Sant Aniol de 

Finestres. 

 

 

Olga Muñoz, arquitecta directora MCT 
Anna Teixidor, arquitecta coordinadora 
Curs de Mestratge en Construcció Tradicional GRETA 
www.projectegreta.cat 
 

  Organitzat:                      Amb la col·laboració: 

http://www.projectegreta.cat/

