Informació

Altres condicions

gestoria@gremifusters.com
+34 933 233 200
www.gremifusters.com

• Mínim 20 persones inscrites.

Drets d’inscripció:

• S’admetrà llista d’espera abonant els drets d’inscripció.

• Estudiants: 125 €.

• S’entendrà inscripció o reserva de plaça ferma un cop
s’hagi realitzat el pagament complet dels drets d’inscripció.

• Professionals: 350 €.
• Socis de les entitats promotores del curs: 200 €.
• El preu inclou l’assistència a totes les sessions
de treball, els materials del curs i els desplaçaments
en autocar per les visites externes dels 3
dissabtes.

• Màxim 50 persones inscrites.

• L’anul·lació d’una inscripció permet la devolució integra
dels drets abonats sempre i quan es comuniqui a la organització fins el dia 21 de març.
• Les reserves fermes que no puguin accedir al present
curs tindran dret a la devolució integra dels drets abonats
o bé a deixar-los en dipòsit per a la següent convocatòria
del mateix curs com a reserva preferent de plaça.
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del 29/3 al 16/4
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Programació
9 dies lectius > 54 hores de treball i diàleg directe amb els experts
D ATA

HORA

LLOC

TEMES

PONENTS

29 març

16 – 20 h

BCN

•
•
•
•

Perquè construir en fusta avui?
Interrogant els experts.
Trencant els tabús de la fusta.
Anàlisi de variables i propietats.

•

Tot l’staff del curs

31 març

16 – 20 h

BCN

•
•
•
•
•

L’origen de la fusta.
De on la podem portar?
Cada fusta, una funció.
Característiques i certificació sostenible.
Reglament EUTR

•
•
•

Grans magatzemistes
PEFC
ITEC

2 abril

06 – 20 h

Catalunya

•

Sortida amb visites tècniques a bosc, serradora,
centre tecnològic

•
•

SEBASTIA
CTFC - INCAFUST

5 abril

16 – 20 h

BCN

•
•
•

Càlcul estructural: predimensionat.
Tipologies i tecnologia de les unions
Certificació mecànica i resistència.

•
•
•

Jorge Blasco (ACE)
Joaquin Montón
ITEC

7 abril

16 – 20 h

BCN

•

Construir en fusta avui

•
•

HOUSE HABITAT
ARQUIMA

• Debatre sobre els arguments a favor i en contra de la construcció en fusta.

9 abril

09 -17 h

Catalunya

•

Sortida amb visites tècniques a magatzem, obres en
fusta en construcció, empresa panells acústics

•

Grans magatzemistes

• Visualitzar els avantatges competitius d’incorporar la fusta a
l’habitat.

12 abril

16 – 20 h

BCN

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Chiara Monerotti (GBC)
Josep Bunyesc
Manel Casellas (2260mm)
Lluís Morer (ICAEN)
Jorge Blasco

•

Certificació ambiental dels edificis.
Eficiència energètica.
Aïllament tèrmic, acústic.
Certificació energètica d’edificisRD235/2013, rehabilitació energètica i certificacions voluntàries
El foc.

Objectius

Destinataris

• Conèixer els conceptes bàsics i comprendre tot el procés
constructiu amb fusta.

• Arquitectes, enginyers i interioristes en actiu que vulguin incorporar coneixements pràctics sobre la tecnologia de la construcció en fusta.

• Dialogar amb els professionals més experimentats en aquesta
metodologia.
• Contactar amb la indústria especialitzada en aquesta tecnologia constructiva.
• Treballar en equip multidisciplinari sobre casos pràctics.

• Professionals i industrials interessats en la construcció en
fusta: constructores, promotores, interioristes, fusteries industrials...
• Estudiants d’especialitats constructives que valguin ser presents en la revolució constructiva de la fusta.

• Accedir a estudis actuals sobre la connexió entre fusta, salut
dels edificis i beneficis pels seus habitants.
• Avançar en la concepció sostenible de la construcció, les cases passives i l’estalvi energètic en la construcció.

14 abril

16 – 20 h

BCN

•
•
•
•

Fusta i experiència vital.
Salut i qualitat de vida.
Durabilitat
Aplicabilitats

•
•
•
•

Elisabet Silvestre
Joaquin Monton
Jorge Blasco (REHAMIMED)
Manel Casellas (2260mm)

16 abril

09 -17 h

Catalunya

•

Sortida amb visites tècniques a obres en fusta
acabades

•

A concretar

• Accedir a informació actual sobre la fusta catalana km 0

LA SOCIETAT ESTÀ GIRANT LA MIRADA CAP ALS PRODUCTES Km 0.
LA FUSTA NO ÉS UNA EXCEPCIÓ.

* Programació subjecta a noves incorporacions de ponents o empreses participants (consultar www.gremifusters.com).
* Les ubicacions de les sessions de treball dels dimarts i dijous seran totes a BCN, en instal·lacions de les entitats participants.
* Les visites dels dissabtes seran dins del territori de Catalunya i es realitzaran en autobús contractat per l’organització (inclòs en la inscripció).
* Les persones inscrites rebran:
•
Al seu e-correu: la programació definitiva agenda concreta, ponències i presentació dels experts).
•
Durant el curs: la documentació tècnica específica de les ponències.
•
La certificació d’assistència expedida per la organitzadora i els experts que imparteixen el curs.

Objectius

Una oportunitat excepcional!

Des de la fusta d’origen a la seva aplicació constructiva, passant per tot el procés de disseny, càlcul, transport, muntatge i acabats.
Aquest curs permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva completa de tot el procés constructiu en fusta.
El curs compta amb la participació dels arquitectes més experimentats en la construcció en fusta, amb les aportacions de constructores especialitzades
en aquesta metodologia, amb la col·laboració d’empreses proveïdores de productes i serveis complementaris, així com amb la intervenció dels organismes
tècnics especialitzats en el món de la fusta.
Aquest curs presenta, de manera ordenada i progressiva, informació tècnica i visites guiades a exemples pràctics de construccions en fusta acabades i
en procés.

Aquest curs reuneix com a ponents a arquitectes, constructores, així com a la indústria i organismes especialitzats en la construcció.
Un equip excepcional per ajudar-te a avançar de manera eficient en el món de la construcció en fusta actual.

