
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                 

GRUPS DE TREBALL 
14 d’octubre 2016. Edifici El Sucre 

DESCRIPCIÓ: Espais de debat coordinats, encapçalats i dirigits per dos experts en el tema que dinamitzen la conversa. 
FUNCIONAMENT: 5 grups simultanis a cada torn (1h30min cada torn) Hi haurà una presentació/conferència inicial i després 
torn obert de paraules i debat. Les conclusions temàtiques obtingudes es recolliran per escrit. 
Màxim de 30 persones per grup.    GRUPS de 16.00h  a 17.30h 

 
1. FUSTA I SALUT 
Dani Calatayud, arquitecte + Ramon Bardaji, perit forense + Bernat Gato Blanco, arquitecte+ Alícia Tornos 

Exposició de casos d’èxit i de fracàs: - Àmbit de la LLAR - Àmbit de ESPAI DE TREBALL - Àmbit de ESPAIS DE SALUT - Àmbit d’ESPAI PÚBLIC 2.SOSTENIBILITAT 
Toni Solanas, arquitecte + Núria Pedrals, arquitecta i presidenta d’Aus. - Criteris de sostenibilitat. Límits,  indicadors. - Canvi climàtic - Economia circular, Participació, Govenança - Transferència Tecnològica - Mediterrani - Persona, Salut, Comfort 3.TIPOLOGIES CONSTRUCTIVES 
Jaume Avellaneda, arquitecte  - Presentació de les diferents opcions i els avantatges i inconvenients. - CLT: Panells contralaminats. - Punt de vista més estructural - Entramat lleuger. - Fusta massissa. - Fusta laminada. - Solucions tèrmiques i acústiques: aïllaments, materials compatibles, posició en façanes. 4. LA FUSTA COM A MATERIAL 
Joaquín Montón, arquitecte tècnic + Edgar Segués, Arquitecte i arquitecte tècnic - Material de Construcció - Material Sostenible - Caracterización - Clasificación 5. FUSTA: MATERIAL DEL SEGLE XXI 
Coque Claret, Arquitecte i professor - Exemples de gestió forestal existent a Catalunya i a Espanya. Característiques i 

funcionament. - Gestió pública/subvencions/Incentius per gestió privada. - Propietaris d’un bosc. Opcions. - Com cuidar el bosc? Gestió de la ramaderia i aprofitament de tot el material. - Impacte ambiental: la fusta com a material limitat. Perill de massificació i possible 
desforestació? Com gestionar bé el procés. 6. POLÍTIQUES URBANES: 

La Ciutat de Fusta: Administració Noruega, 10 anys Innovant 
Miquel Vilaró, arquitecte tècnic - Exemple Trodheim. programa TREYBEN, ciutat de la fusta. - Iniciatives de l’administració municipal que promouen l’ús de la fusta de manera innovadora 

en projectes de construcció. - Xarxes de professionals compromesos amb la fusta. 

  GRUPS de 18.00h  a 19.30h  
 

1. FUSTA I SALUT 
Dani Calatayud, arquitecte + Bernat Gato, arquitecte + Ramon Bardaji, perit forense+ Alícia 
Tornos 

Debat obert: - Àmbit de la LLAR - Àmbit de ESPAIS DE TREBALL - Àmbit de ESPAIS DE SALUT - Àmbit d’ ESPAI PÚBLIC 
 2. FOC, AIGUA I “BITXOS” 

Jorge Blasco, arquitecte +Víctor Rubio, Ibertrac 
- Tabús existents al respecte. - Comparació del comportament de la fusta amb el d’altres materials, agafant com a dades les 

proves de foc realitzades a l’escenificació dels tres porquets. - Resistència al foc/ Reacció al foc. - Eines/ Tècniques de prevenció. - Prevenció i extinció d’incendis. - Relació amb els terratrèmols.  3.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Eulàlia Figuerola, responsable GBCe i asessora ECRE  + Albert Sagrera, Societat Orgánica - Criteris de construcció energèticament eficient. - Cicle de vida. Posta en valor de l’aportació de la fusta en aquest sentit. - Princi`pals barreres per un principales barreras para unas mayor utilización de la madera 

catalana en construcción y rehabilitación - Claus de superació dels prejudicis o barreres lligats a la fusta. Proposta d’accions per 
superar-les.  4. REHABILITACIÓ 

Sandra Bestraten + Emili Hormias,  BH arquitectes - Intervenció a edificis existents. Utilització de la fusta. Avantatges i inconvenients. - Tècniques tradicionals/Tècniques contemporànies. - Exemples d’obres realitzades.  5. FORMACIÓ I PROCESSOS PRODUCTIUS: 
Del disseny inical al producte final  
Miquel Sitjà, arquitecte i delegat del COAC Osona + Andreas Garraux, arquitecte empresa Renggli - Reflexió pràctica i comentada sobre la manera de fer dels edificis amb estructura de fusta. - Exemples d’obres de petit format fins a edificis d’apartaments. - Consideració de la formació adequada: des del disseny, passant pels processos productius industrials perquè siguin eficients, les sinèrgies entre els diversos professionals que intervenen, la producció del projecte i finalment la recepció per part del client.  


