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CONTACTE

• Presentació
• Objectius
• Destinataris

• Jorge Blasco
• Josep Bunyesc

• Els millors
professionals de la
construcció en fusta

• Metodologies
d’aprenentatge
• Continguts formatius
• Visites
• Sortides professionals

• Preu curs
• Condicions

• Posa’t en contacte
amb nosaltres si tens
qualsevol dubte
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Duració

Modalitat Idioma

Preu

Dates

Horari

360 hores, distribuïdes
en 4 mòduls durant 2
anys (2 mòduls / any)

Presencial i / o online,
a escollir lliurement per
cada sessió

690€ / mòdul
(Veure descomptes al
punt 5 “inscripcions”)

Inici 21/02/20
Final 11/12/21

Divendres
de 16:00 a 20:00h
Dissabte
de 10:00 a 14:00h

Català / Castellà

(Es descansa una
setmana al mes)
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Overview

GREMI FUSTA I MOBLE

Per a què aquest
curs?
A causa de crisis climàtica en la que ens
trobem actualment, i en el context de les
noves polítiques globals enfocades a la
seva mitigació, la construcció evoluciona
cap a un model més sostenible i respectuós
amb el planeta, on la fusta hi juga el paper
protagonista:
•
•
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• Presentació
• Objectius
• Destinataris

•
•
•
•

És un recurs renovable i inesgotable quan
es gestiona adequadament
Pal·lia el canvi climàtic, fixant CO2
atmosfèric i alliberant O2
Es fabrica amb energia solar, sense
consumir energies fòssils
Els seus residus són biodegradables,
sense impacte mediambiental
Es pot reutilitzar i reciclar àmpliament, i
al final de la seva vida ens aporta energia
neta
El bosc controla l’erosió del sòl i manté el
cicle de l’aigua

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.
Com a novetat, aquesta cinquena edició
conté temes nous, així com l’ampliació i
aprofundiment de temes que s’havien impartit
en les anteriors edicions. També, per primera
vegada s’ofereix la possibilitat d’atendre el
curs de manera presencial, online o combinant
les dues modalitats, per tal d’adaptar-se
millor a les necessitats personals de cada
participant.

A partir d’aquesta premissa, i coherentment
amb la creixent demanda i interès mundial en
la construcció en fusta, el Gremi Fusta i Moble
ofereix una formació enfocada a capacitar
a professionals, industrials i persones
interessades en esser pioners tecnològics i
competitius en un mercat laboral emergent.
Aquest curs permet una visió tècnica, pràctica
i comprensiva de tot el procés constructiu de
la fusta: des de la fusta d’origen fins la seva
aplicació constructiva passant pel disseny,
càlcul, transport, muntatge i acabats.
Compta amb la participació dels arquitectes
més experimentats en la construcció en
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A qui va dirigit?

•

A professionals, industrials i estudiants que
vulguin avançar-se en el posicionament
estratègic dins d’una de les indústries que
més llocs de treball genera a la Unió Europea
i interessats en formar part de la revolució
constructiva de la fusta.

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Aprendre els conceptes bàsics i
comprendre tot el procés constructiu amb
fusta.
Familiaritzar-se amb les últimes tècniques
constructives i d’industrialització de la
fusta, així com eines de disseny i càlcul.
Aprendre de les experiències innovadores
en aquest camp desenvolupades en
aquest i altres països de la resta del món.
Visualitzar els avantatges competitius
d’incorporar la fusta a l’edificació i a les
nostres ciutats.
Augmentar el camp de treball professional
dels participants, coneixent i contactant
de primera mà amb entitats, empreses i
indústria que promouen l’ús de la fusta
constructiva.
Dialogar amb els professionals més
experimentats en aquesta metodologia.
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: cases passives, estalvi
energètic de la construcció i fusta km 0.
Promoure una bona gestió en totes les
fases del procés de transformació de la
fusta fins a la seva aplicació constructiva.
Fomentar l’intercanvi de coneixements en
un grup multidisciplinari.
Connectar el món de la fusta amb d’altres
sectors adjacents i complementaris.

•
•
•
•
•
•

Arquitectes, aparelladors, enginyers i
interioristes.
Professionals i industrials: constructores,
promotores, fusteries industrials.
Estudiants (universitaris i de formació
professional) d’especialitats constructives.
Persones ja involucrades en el món de la
fusta, com a propietaris de cases de fusta,
per exemple.
Persones interessades en l’ús de la fusta
en general.
Tècnics de les administracions públiques.

• Presentació
• Objectius
• Destinataris
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Objectius
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JORGE BLASCO

2

COMITÉ ACADÈMIC
• Jorge Blasco
• Josep Bunyesc

Estudia Arquitectura a l’ETSAB.
Diplomat en Arquitectura Legal i
Forense (DALF V) i Diplomat en
Investigació d’incendis. Arquitecte
i consultor d’estructures a Estudi
m103. Associat a entitats del
món de les estructures. President
de PROFUSTA. Professor al
Departament d’Estructures de
l’ETSAB i al Màster Habilitant.
Tribunal de PFG i professor
en màsters i cursos d’escoles
tècniques i col·legis professionals.
Ponent en congressos
d’estructures, fusta i rehabilitació,
formant part, en ocasions, del
comitè científic. Des de la primera
edició, ha format part d’aquest
curs com a professor i Direcció
Acadèmica.
Enamorat de la fusta i defensa
que qualsevol projecte de fusta
sigui correcte i estudiat amb cura.
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JOSEP BUNYESC
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COMITÉ ACADÈMIC
• Jorge Blasco
• Josep Bunyesc

Arquitecte per la UPC,Màster
d’estudis avançats en arquitectura
Sostenible (Louvain Belgique) i
Doctor en arquitectura sostenible
i economia d’energia i l’habitat en
zones de muntanya per la UPC.
Desenvolupa la seva feina
professional a Bunyesc
Arquitectes Arquitectura Eficient,
on s’especialitza en la rehabilitació
de diversos edificis tradicionals i
la construcció d’habitatge de baix
consum energètic.
Ha rebut nombroses distincions
pels seus projectes. Ha estat
ponent en jornades i conferències
relacionades amb la construcció
sostenible. Actualment, és
vicepresident de PROFUSTA.
Especialitzat en la sostenibilitat,
ha desenvolupat aquesta
inquietud des dels inicis de la
seva carrera professional.
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FRANCISCO ARRIAGA

ALBERT ADMETLLA

SANDRA BESTRATEN

Catedràtic de la UPM. Professor
de càlcul d’estructures a l’Escuela
Técnica Superior de Ingeniería
de Montes. Coordinador del Grup
d’Investigació de Construcción con
Madera de la UPM.

Enginyer Tècnic Forestal.
Actualment, CEO a Kmod,
Enginyeria en Fusta SL, empresa
de projectes de disseny i càlcul
d’estructures en fusta, projectes 3D
per la mecanització en màquina de
CNC.

Arquitecta i presidenta de la
Demarcació de Barcelona del COAC.

El seu camp d’activitat i investigació
comprèn l’ús estructural de la fusta
i les tècniques no destructives
d’avaluació. Implicat en el
desenvolupament de normativa i
codis relacionats amb les estructures
de fusta. Autor de nombrosos
informes tècnics, articles i llibres
sobre l’ús estructural de la fusta.

CLAUSTRE
D’EXPERTS

Anteriorment, responsable
d’oficina tècnica dedicada al
muntatge d’estructures de fusta,
desenvolupant projectes de càlcul
i disseny d’estructures de fusta. Va
començar la seva carrera com adjunt
de producció en empresa de primera
transformació de fusta (asserrat
de bigues de fusta i derivats, i
comercialització de productes de
construcció en fusta).

Professora a l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona
(ETSAB).Membre del Consell
del Centre de Cooperació pel
Desenvolupament (CCD-UPC) i de
la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
(UPC).
Sòcia del despatx Bestraten Hormias
Arquitectura SLP, especialitzat en
rehabilitació i sostenibilitat.
Presidenta i coordinadora de
projectes de cooperació per al
desenvolupament en Universidad
sin Fronteras (USF) on fa vint
anys construeixen equipaments
socioeducatius amb tecnologies de
baix cost.

• Els millors
professionals de la
construcció en fusta
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JOAN RAMON BLASCO

JORGE BLASCO

PAU BRUNET

JOSEP BUNYESC

Des de 1983 professor d’estructures
a l’ETSAV, actualment de grau i
màster, en matèries com Resistència
de materials, Estructures de fusta i
Projectes d’estructures.

Arquitecte DALF i consultor
d’estructures. Professor associat
al Departament d’estructures
Arquitectòniques a l’ETSAB.

Enginyer forestal per la Universitat
de Lleida amb un Màster en
Ciències Forestals Europees per la
Universitat de l’Est de Finlandia i un
altre en Conservació de la Natura
i els Boscos per la Universitat de
Wageningen (Països Baixos). És
també doctor en Enginyeria Biocientífica per la universitat KU
Leuven (Bèlgica).

Arquitecte per la Universitat
Politècnica de Catalunya i Màster
d’estudis avançats en Arquitectura
Sostenible (EPFL Lausanne et UC
Louvain Belgique). Especialitzat en
la sostenibilitat, ha desenvolupat
aquesta inquietud des dels inicis
de la seva carrera professional. Els
seus projectes destaquen per la seva
elevada eficiència energètica, i per la
mimesi amb l’entorn on s’ubiquen.

En l’actualitat forma part de
la consultoria BBG, Recerca i
Rehabilitació SLP, especialitzada en
intervenció sobre allò construït.

President de Profusta. Vocal de
l’Àrea Tècnica de la Junta de
l’ACE (Associació de Consultors
d’Estructures).

Investigador de l’Institut ITACAUPV (Institut d’Aplicacions de les
Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions Avançades)
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PACO CANO

COQUE CLARET

EDUARD CORREAL

JOACHIM ENGLERT

Enginyer tècnic agrícola i enginyer
de forest. Responsable de la
dinamització forestal de l’Alt Pirineu i
Aran de la Generalitat de Catalunya.

Arquitecte i professor de l’ETSAV.
Expert en solucions constructives
i pràctiques professionals
“alternatives” en l’arquitectura. Amant
de la realització pràctica i del debat
teòric/crític sobre temes relacionats
amb l’arquitectura i l’urbanisme
sostenible.

Enginyer de Forest i doctor en
Tecnologia de la Fusta, amb més
de deu anys d’experiència en el
camp de l’enginyeria dels materials
lignocelulòsics a l’INCAFUST.

Enginyer tècnic forestal. Fundador i
conseller delegat de Social Forest,
una empresa catalana de gestió
forestal i treballs agrícoles dedicada
a la formació i inserció laboral de
joves a l’atur en situació d’exclusió
social.

Gestiona des de fa més de trenta
anys boscos municipals de la
Cerdanya, unes 27.000 ha, amb
diferents tècniques que s’han
orientat a la conciliació necessària
d’ús públic d’aquella comarca,
la generació d’activitat laboral/
econòmica i millora de les condicions
forestals.
En la seva activitat ha realitzat
tractaments silvícoles, construcció
de carreteres, refugis, àrees
recreatives, repoblacions,
correccions hidrològiques i obres
civils.
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Especialitzat en la caracterització
dels materials fusters, forma part
del “Subcomitè 6” sobre Estructures
de Fusta del Comitè Tècnic de
Normalització “AEN/CTN 56” sobre
Fusta i Suro d’AENOR.
Representant per Espanya en
accions COST relacionades amb la
tecnologia de la fusta sobre panells
derivats de la fusta, propietats de la
superfície de la fusta i bioadhesius.
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JORDI FIGUERAS

MARTA FUENTE

XAVI GIMFERRER

PILAR GIRALDO

Estudis d’Història UdG i Enginyer
Obra Civil a l’Escola d’Enginyers
Canto de Vaud ( Suïssa) 2000-2004.

Enginyeria Mecànica (Universidad
de Valladolid) i Executive MBA
(ESDEN).

Gerent de l’empresa Tecnifusta
Enginyeria SL, on realitzo tasques
de calculista, seguiment d’obres
i mecanitzacions amb màquina
CNC...Empresa especialitzada
en estructures de fusta laminada
encolada, on dissenyem-calculem,
mecanitzem amb CNC, transportem
i col·loquem. Especialitzats també
amb unions i reparacions amb
resines epòxi.

Treballa en Acústica de l’Edificació,
actualment a TECNALIA, i ha
desenvolupat la seva carrera
professional a Espanya i Suïssa.
Especialitzada en construcció
lleugera (fusta o acer) i construcció
industrialitzada.

Arquitecte. Doctor en Tecnologia a
l’Arquitectura per la UPC i postgrau
en Rehabilitació, diagnosis i
tècniques d’intervenció de La Salle
Universitat Ramón Llull. Professor
en diversos màsters de la UPC i
professor associat al Departament
de Tecnologia de la UPC.

Doctora arquitecta per la UPC,
amb la tesis “Evaluación del
comportamiento de incendios y
protección contra incendios en
diferentes tipos de fachadas”.
Investigadora de l’Institut Català de
la Fusta INCAFUST - CTFC.

Membre de la Societat Suïssa
d’Acústica, va participar en el grup
d’Investigació Pre-Normativa del
CTE DB HR. Professora del Máster
de Estructuras, construcción y
diseño en madera de la Universidad
del País Vasco. Múltiples cursos i
conferències dirigides a col·legis
professionals, empreses privades
i tècnics d’Administracions i
publicacions en congressos i revistes
del sector.

CURS FUSTA CONSTRUCTIVA

A nivell professional, col·labora amb
diferents despatxos d’Arquitectura
i empreses especialitzades en el
disseny, anàlisi i càlcul estructural.
Desenvolupador del Software
WinEva i WinTess.

Imparteix classes en el Màster de
MBArch, de l’ETSAB i en el Màster
en Enginyeria de Seguretat contra
Incendis de la UPC.
Ha participat en projectes relacionats
amb sistemes de construcció de
fusta i construcció sostenible.
Especialista en la propagació
d’incendis i protecció contra incendis
en edificis de fusta.
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ALBERT GONZALEZ

RAMON GRAUS

JUAN RAMÓN GUTIERRÉZ

LAIA HAURIE

Arquitecte al Servei de Prevenció de
Bombers de la Generalitat, treballant
en un àmbit altament especialitzat
de l’arquitectura amb l’objectiu de
garantir la seguretat de les persones,
protecció de medi ambient davant un
incendi.

Doctor per la UPC (2012), arquitecte
(2000), arquitecte tècnic (1990),
tècnic especialista en construcció
industrial en fusta (1987).

Enginyer superior de
Telecomunicacions per la UPC.
Ha desenvolupat la seva carrera
professional en l’àmbit de la
consultoria tecnològica i actualment
és responsable de solucions
industrials a IBM.

Doctora i llicenciada en Ciències
Químiques per la UB. Professora
del Departament de Tecnologia de
l’Arquitectura de la UPC.

La seva tasca professional s’inscriu
en la comprovació i normalització
de les mesures de seguretat dels
edificis i activitats.
Membre de la Taula per a la
interpretació de la Normativa Contra
incendis (TINSCI).

Professor d’història de l’arquitectura
i la construcció a la UPC i del
Màster Restauració de Monuments.
Membre del grup de recerca Història
de l’arquitectura a Catalunya i el
context internacional. Premi IEC
de Teoria i Crítica d’Arquitectura
Lluís Domènech i Montaner i Premi
Extraordinari de Doctorat UPC (2014)
per la tesi doctoral “Modernització
tècnica i arquitectura a Catalunya,
1903-1929”.
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Professor associat d’Escoles
Universitàries Gimbernat i director
del programa de Formació
Continuada de Gestió de Processos
a la UPC. Estudiant de doctorat
(PhD) al departament de Ciències
de la Computació per la UPC,
on investiga sobre l’aplicació
de la Intel·ligència Artificial a
l’aprenentatge singular.

Investiga sobre el desenvolupament
i la caracterització de materials
de construcció amb diferents
prestacions; en especial, sobre la
millora del seu comportament en cas
d’incendi.
Docència impartida en el Grau
d’Arquitectura Tècnica i Edificació,
i en el Màster en Construcció
Avançada en l’Edificació.
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SONIA HERNANDEZ

ANA LACASTA

VICTORIA LERMA

JOAQUÍN MONTÓN

Arquitecta màster en bioconstrucció,
fundadora de l’estudi
arquitecturasana.com en que
desenvolupa projectes propis de
bioconstrucció. Coordinadora de Salut
del COAC, assessora també a altres
institucions. Directora del postgrau
d’Arquitectura i Salut de l’escola Sert,
tutora del màster en bioconstrucció
del IEB, entre d’altres tasques
docents.

Doctora en Ciències Físiques
(UB). Catedràtica del Departament
de Tecnologia de l’Arquitectura
de la UPC. Professora del Grau
d’Arquitectura Tècnica i Edificació i del
Máster en Construccions Avançades
en l’Edificació de la UPC.

Doctora en enginyeria forestal per la
Universitat Politècnica de València
(2015) especialitzada en planificació,
gestió, aprofitament i valorització de
biomassa lignocel·lulosica, agrícola
i forestal. Màster en Energies
Renovables i postgrau en Estudi de
l’evolució del paisatge.

Arquitecte Tècnic per la UPC.
1984. Llicenciat en Comunicació
Audiovisual UB. 2002. Doctor per la
UPC al Programa de Doctorat de la
ETSAB: Construcció, Restauració i
Rehabilitació Arquitectònica. UPC.
2012.

Responsable del grup d’investigació
GICITED i del Laboratori del Foc
de l’EPSEB. Desenvolupa la seva
investigació en el desenvolupament i
caracterització de bio-materials per la
construcció i en l’anàlisi i millora del
comportament al foc dels materials.
Coordinadora del programa de
doctorat “Tecnologia de l’Arquitectura
de l’Edificació i de l’Urbanisme”.
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Investigadora de l’Institut ITACAUPV (Institut d’Aplicacions de les
Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions Avançades), Grup
d’Investigació ICTvsCC (TICs contra
el Canvi Climàtic) (2017).

Des de 1987, professor a l’Escola
Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona, UPC i d’altres màsters
com el Máster de Restauració
de Monuments, el Máster de
Rehabilitació (CAATB), el Postgrau
de Patologia i estudi estructural de
construccions existents i el Postgrau
Restauració Arquitectònica.
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DANIEL NASSAR

Mª ANGELS NEGRE

TONI ORTÍ

DAVID RIFÀ

Arquitecte superior per la Universitat
de Chile (1983). Professor a
la facultat d’arquitectura de la
Universitat de Chile en Disseny
arquitectònic i construcció.
Especialitzat en habitatge social i
arquitectura en fusta. L’any 1986
es trasllada a Barcelona i realitza
cursos de doctorat a la UPC.

Arquitecta Superior per l’ETSAB,
Postgrau en Mediació Arquitectura i
Urbanisme Universitat Pompeu Fabra
i Màster en Arquitectura i Urbanisme
E.T.S.A. Barcelona.

Professor del departament de
Tecnologia de l’Arquitectura
de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona.
Desenvolupa la seva activitat
professional a l’empresa, BAC
Engineering Consultancy Group
dedicada a la consultoria
d’enginyeria civil, enginyeria
estructural i el control de qualitat i
inspecció naval.

Enginyer especialitzat en
Construcció amb Fusta amb màster
en Construcció en Fusta a l´ENSTIB
(Epinal, França).

El 1999 funda Nassar Arquitectura
i el 2005 la cooperativa cohousingLAB, dedicada a la creació
d’habitatge col·laboratiu.
La seva experiència comprèn més
de 170 obres realitzades, la majoria
projectes d’habitatge col·lectiu i
realitzades en fusta.

A nivell professional és directora de
NSarquitectes. Ha participat com a
ponent en diversos congressos i ha
excercit docència en altres cursos.
Guanyadora Concurs Internacional
d’Arquitectura: Las plazas del
Mediterraneo para las Mujeres y la
Paz i membre fundadora de mediark,
Mediadors Arquitectes. Coautora del
llibre “Peritaje y la Prueba Pericial”.
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Tota la seva trajectòria professional
ha estat relacionada amb la
Construcció amb Fusta. Gràcies al
treball en diferents empreses del
sector té un ampli coneixement
dels diferents productes i
sistemes constructius amb fusta
(microlaminat, laminat, CLT,
entramat, ferramentes..).
Ha estat involucrat en tot tipus de
projectes de construcció amb fusta,
des d’habitatges unifamiliars o naus
fins a obres emblemàtiques com la
Cúpula de les Arenas.
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VICTOR RUBIO

MICHAEL SALKA

ELISABET SILVESTRE

TONI SOLANAS

Enginyer Tècnic Agrícola, Postgrau
en Gestió Empresarial i nivell
Responsable Tècnic en tractaments
de la fusta.

Master in Advanced Ecological
Buildings, de l’IAAC Valldaura. Ha
coordinat el disseny i la fabricació
de Niu Haus, un prototip de casa a
escala real, completament funcional
i autosuficient, construïda en només
8 setmanes.

Doctora en Biologia, màster en
Biologia Humana i màster en
Bioconstrucció. Ha desenvolupat la
seva labor professional en hospitals
i centres sanitaris i ha sigut cap de
servei de Citogenètica i Biologia
Molecular.

Actualment, treballa com a
Coordinador Tècnic de Valldaura
Labs, supervisant les iniciatives
d’investigació de Horizon 2020 de la
UE, dinamitzant tallers i promovent
operacions forestals sostenibles.

Actualment, centrada en el camp de
la salut ambiental com experta en
biologia humana i de l’hàbitat.
Docent en diversos màsters
i postgraus. Col·labora amb
professionals de la salut i arquitectes
com a assessora en criteris
de salut en la rehabilitació i la
construcció d’espais a través de
la biohabitabilitat. Col·labora en
revistes de divulgació.

Arquitecte interessat en aproximar
l’arquitectura, la sostenibilitat i la
salut a través de les seves obres i
la docència. Es dedica a divulgar
el concepte de sostenibilitat lligat a
la salut i a la rehabilitació d’edificis
i espais públics. Ha donat classes
d’arquitectura a diverses universitats
i és ponent en nombrosos
congressos i jornades. Membre
d’Arquitectura i Sostenibilitat (Aus)
i de Bioarquitectura Mediterrània
(BaM).

Membre del grup de treball del
Subcomitè 4 Protecció de Fustes
del Comitè 56 Fusta i Suro que
ha confeccionat la Norma 56418
“Protocol d’actuació en nuclis urbans
afectats per atacs de tèrmits”.
Ha realitzat innumerables actuacions
en edificis afectats per tèrmits, entre
ells alguns dels més emblemàtics del
romànic i modernisme català.
Responsable del disseny i
coordinació de l’execució del
tractament contra tèrmits subterranis
a Sant Boi de Llobregat i al barri de
l’Arquebisbe Armanyà de Vilanova i
la Geltrú.

CURS FUSTA CONSTRUCTIVA

5º EDICIÓ

GREMI FUSTA I MOBLE

OLIVER STYLE

MANUEL TOUZA

GRETA TRESSERRA

SILVIA VICENTE

Oliver es consultor Passivhaus i
Màster en Arquitectura, Energia
i Medi Ambient. Soci fundador
de Progetic i responsable del
departament de Consultoria
Energètica. Especialista en el
disseny de sistemes passius
perquè els edificis siguin saludables
i confortables amb un consum
energètic mínim.

Doctor Enginyer Forestal per la UPM.
Amb més de 20 anys d’experiència
en centres tecnològics de la fusta,
primer a AITIM i, des de 1997, al
Centro de Innovación y Servicios
Tecnológicos de la Madera de
Galicia (CIS-Madera).

Arquitecta per l’ETSAV i màster en
Cooperació i Desenvolupament per
la UOC. Ha centrat la seva trajectòria
professional en el disseny i execució
de projectes pel desenvolupament
sostenible de ciutats i territoris,
treballant en diferents ciutats
europees, així com d’Àfrica i SudAmèrica.

Arquitecta per la ETSAV (1996).
Sòcia co-fundadora de la cooperativa
araB arquitectes, la qual realitza els
primers cursos de bioconstrucció
i les primeres construccions amb
palla, fusta, canyes, vímet i fang.

Ha participat com a professor
en més de 200 cursos i jornades
orientats principalment a arquitectes.
Professor en diversos màsters
com el de Ingeniería de la Madera
Estructural o el de Renovación
Urbana y Rehabilitación de
la Universidad Santiago de
Compostela.

CURS FUSTA CONSTRUCTIVA

El 2011 a Colòmbia va descobrir
el bambú com a material de
construcció, i des de llavors no ha
deixat d’utilitzar-lo en les seves
obres i divulgar-ne les seves
bondats, fins acabar fundant la seva
pròpia consultora, Bamboo HUB.

El 2004 amb la coordinadora
Ecologista de la Vall d’Albaida
dissenya i construeix amb palla,
fusta i terra compacta el centre
d’interpretació de la Serra de
Benicadell, premi mediambiental
Fundació “La Caixa”. Implicada
en la descoberta de materials
i possibilitats constructives
alternatives a les convencionals.
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GERARDO WADEL
Arquitecte amb llarga trajectòria
d’activitat acadèmica i reflexió
sobre la sostenibilitat i l’edificació,
que inclou l’anàlisi del cicle de vida
dels edificis, l’impacte ambiental
dels materials, el cicle de l’aigua en
l’edificació, l’eficiència energètica i el
tancament dels cicles dels materials.
Professor en diverses universitats.
Ha col·laborat en projectes de R+D+I
en temàtiques de Cicles Materials i
Anàlisis de Vida. Autor de més de 30
articles tècnics així com de diverses
ponències en congressos. Soci
fundador de l’assessoria ambiental
Societat Orgànica.
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Metodologies
d’aprenentatge

4

Eines d’aprenentatge

Pràctiques i Borsa de treball

•
•
•
•
•

Durant el curs, es realitzen visites a les
principals empreses del sector de la fusta i la
construcció, amb la possibilitat de posterior
contractació.

Sessions magistrals participatives.
Estudi de casos.
Visites.
Tutories.
Workshops pràctics.

Criteris d’avaluació
•
•
•

Assistència (mínim del 80%, ja sigui
presencial com online).
Resolució d’exercicis, qüestionaris o
exàmens.
Realització i presentació del projecte final.

Totes les persones inscrites al curs ingressen
a la Borsa de Treball del Gremi Fusta i Moble,
la més requerida i especialitzada en el sector
de la fusta del païs.
A partir de les entrevistes amb els estudiants,
en cada curs s’estableixen nous convenis de
col·laboració amb empreses i organitzacions
directament relacionades amb l’àmbit de la
fusta i la construcció.

Campus virtual
Els estudiants accés al campus virtual, una
plataforma de treball i comunicació entre
estudiants, el professorat, la direcció i la
coordinació del curs. Aquest campus virtual
permet obtenir la documentació de cada
sessió formativa abans de l’inici, treballar en
equip, fer consultes als professors, visualitzar
notes, etc.

PROGRAMA

• Metodologies
d’aprenentatge
• Continguts formatius
• Visites
• Sortides professionals
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Continguts formatius
MÒDUL 1
21/02/2020 - 18/04/2020

Fusta com a material: origen, primera transformació, propietats bioquímiques i
físicomecàniques.
•
•
•

4

MÒDUL 2
09/10/2020 - 19/12/2020

El projecte arquitectònic. L’eficiència energètica. El comportament tèrmic i
acústic. Detalls constructius.

MÒDUL 3
15/01/2021 - 24/04/2021

Estructures de fusta. Coneixements estructurals bàsics per a projectar i
calcular una estructura de fusta.

Com deia Frank Lloyd Wright “We may use wood with intelligence only if we
understand wood”, és a dir, l’arquitectura en fusta necessita criteris, detalls,
coneixements específics del material. No es pot traslladar el projecte d’una
edificació de formigó, acer, obra de fàbrica,... de forma lineal a la fusta. Hem
de pensar en fusta. I a això s’afegeixen els conceptes d’eficiència energètica
amb els quals la fusta es troba tan bé.

•
•
•
•

PROGRAMA

• Metodologies
d’aprenentatge
• Continguts formatius
• Visites
• Sortides professionals

Què és la fusta? D’on prové? Què és un bosc i com s’ha de cuidar?
Com es passa de l’arbre al material constructiu? Quines propietats
físiques i mecàniques té la fusta? Quina és la seva durabilitat? Com es
protegeix?
Quina relació hi ha entre Salut i Fusta? Hem de conèixer l’origen per
trobar un bon final.

MÒDUL 4
15/10/2021 - 11/12/2021

CURS FUSTA CONSTRUCTIVA

Propietats del material: material anisòtrop, amb comportaments diferents
en les seves direccions.
Tensions admissibles i deformacions particulars de la fusta: la fluència, la
sensibilitat de la fusta amb la humitat.
Unions: tipologia, idoneïtat de les unions en cada cas particular.
Comportament en front del foc: característiques pròpies de cada tipus de
fusta, assajos al laboratori i casos pràctics, tècniques de ignifugació.

Intervencions en edificis de/amb fusta. Economia, empresa i comunicació.
La fusta té un cicle de vida molt llarg, que necessita de l’ajuda de tots
nosaltres per a arribar amb força. Per això, tractarem sobre la rehabilitació
constructiva, energètica i estructural dels edificis de fusta, i amb fusta.
Finalitzarem el recorregut del curs, amb alguns matisos d’economia i empresa
al nostre sector.
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visites
destacades
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PROGRAMA

• Metodologies
d’aprenentatge
• Continguts formatius
• Visites
• Sortides professionals

LLOC DE VISITA

MUNICIPI

DESCRIPCIÓ

NEST CITY LAB

BARCELONA

Edifici estructura de fusta

PARC BOMBERS MOIÀ

MOIÀ

Equipament urbà en fusta

IES SERRA DE NOET

BERGA

Equipament educatiu en CLT

BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA

BARCELONA

Equipament urbà en fusta

MARQUEZ

ANOIA

Edifici estructura de fusta

CAVES PERE VENTURA

BARCELONA

CÚPULA LAS ARENAS

BARCELONA

Edifici estructura de fusta

EMAV

BARCELONA

Reforma i ampliació construïda amb fusta

CENTRE CÍVIC TORRE DE LA SAGRERA

VILA-SECA

Equipament ciutat

ESCOLA LA CANALETA

MORERA DE MONTSANT

Edifici estructura de fusta

CENTRE ADDEND

LA SÈNIA

Equipament urbà en fusta

POLIESPORTIU LA SÈNIA

MORA D'EBRE

Edifici estructura de fusta

HOTEL CASA DEL CASTELL

REUS

Cúpula geodèsica

DOMO

ROSES

Fusta massissa

DRÀULICS

FIGUERES

Fusta massissa

ANTAVIANA

GIRONA

Edifici d'habitatges plurifamiliar en CLT

HABITATGE PLURIFAMILIAR

VILABLAREIX

Cúpula de fusta massissa i materials naturals

CÚPULA MAS MARROCH

RIALP

Taller d'industrialització CLT

FUSTES SEBASTIA

LLEIDA

Estudi arquitectura en CLT

ESTUDI BUNYESC

VILLAMITJANA

Taller d'industrialització

NAUS DE FUSTA

LLEIDA

Gestió forestal i obtenció del material

BOSC PALLEROLS

ARREU DEL TERRITORI

Segons data de la visita per tal de conèixer els

EDIFICIS EN CONSTRUCCIÓ

CATALÀ

detalls interns de l’obra
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Cúpula estructural
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Sortides
professionals
Les quatre edicions anteriors han demostrat
l’eficiència d’aquest curs per posicionar els
seus alumnes de manera destacada en el
mercat laboral del sector de la construcció
sostenible amb fusta.

4

No és tan sols un dels millor espais
d’aprenentatge i comprensió del procés
constructiu en fusta; tal vegada, és també el
millor complement d’altres aprenentatges i
habilitats dels alumnes, tant dels professionals
en actiu que volen ampliar el seu coneixement
i experiència, com dels estudiants en fase
d’ampliació de coneixements i currículum.
Sens dubte, és el fòrum de trobada dels
millors professionals del sector de la
construcció en fusta.

PROGRAMA

• Metodologies
d’aprenentatge
• Continguts formatius
• Visites
• Sortides professionals
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Preu curs
Es realitza a la pàgina web del curs:
www.fustaconstructiva.cat/matricula-curs

5

INSCRIPCIONS
• Preu curs
• Condicions

CURS
SENCER

3
MÒDULS

2
MÒDULS

1
MÒDUL

SOCIS*

2295 €

1825 €

1215 €

675 €

PROFESSIONALS

2750 €

2180 €

1450 €

765 €

PROFESSORAT**

1530 €

1215 €

810 €

450 €

ESTUDIANTS***

1326 €

1050 €

700 €

390 €

ONLINE (sense visites)

2450 €

1995 €

1175 €

690 €

El preu inclou:
* socis del Gremi de la Fusta i Moble, Profusta i demés
entitats col·laboradores (veure punt 6)
** persones inscrites al Departament d’Educació
*** estudiants universitaris o de Formació Professional, cal
presentar matrícula corresponent
Totes aquelles empreses que duguin a terme aquest curs
per millorar la formació dels seus empleats es podran
aplicar una bonificació gestionada a través Fundae.

•
•
•
•
•
•
•

CURS FUSTA CONSTRUCTIVA

L’assistència a totes les sessions de treball, tant presencial com
online, segons la modalitat escollida per a cada sessió.
Els materials didàctics del curs.
El software necessari pel seguiment de les sessions.
Assessorament i contacte amb el professorat.
Les visites tècniques externes dels dissabtes.
Assistència gratuïta al CONGRÉS FUSTA CONSTRUCTIVA: el 14
de febrer, a l’ETSAB.
La certificació d’assistència i, opcionalment, la d’aprofitament amb
el reconeixement d’1 ECTS (vinculada a l’entrega d’un treball final
de curs) expedits per l’entitat organitzadora i el comitè acadèmic
del curs.

5º EDICIÓ

GREMI FUSTA I MOBLE

Organitza
GREMI FUSTA I MOBLE

Col·labora
PROFUSTA
ETSAB
COAC

Participa
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CONTACTE

Contacte

• Posa’t en contacte
amb nosaltres si
tens qualsevol
dubte

formacio@gremifustaimoble.cat
comunicacio@gremifustaimoble.cat
T +34 933 233 200
www.fustaconstructiva.cat
Travessera de les Corts, 361, 08029 Barcelona
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2260MM
ACE
AMO MI CASA
ARQUIMA
ARQUITECTURA SANA
AUS
BAM
BANGOLO
BH ARQUITECTURA
BIMSA
BOMBERS
BUNYESC
BAMBOO HUB
CAMPUS NORD UPC
CATFOREST
CELOBERT
CHAPEAU VERT
CTFC
DECUSTIK
EGOIN
ELIA VAQUE
EPSEB
ESCOLA DEL TREBALL
ESCOLA INDUSTRIAL SABADELL
ESCOLA ORIGENS
ETSAV
FRAPONT
FSC
GBCORPORATE
HABITAT SALUDABLE
HECO

HOUSE HABITAT
IAAC
INCAFUST
INSTITUT GUILLEM CATA
INSTITUT MIQUEL MARTÍ POL
INSTITUT PERE MARTELL
INSTITUT VIL·LA ROMANA
ITEC
JALA MORENO
LA BORDA
LA COL
LIGNOMAD
M103
MACUSA
MECAKIM
NASSAR ARQUITECTURA
PEFC
PROGETIC
REHABIMED
RESSÓ
SEBASTIA
SOCIAL FOREST
SOCIETAT ORGÀNICA
SOLDEVILA
TALLFUSTA
TECNALIA
TECNIFUSTA
THERMOCHIP
UDG
UPM
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