
	   FUSTA CONSTRUCTIVA _ CONGRÉS I FIRA VIC _  14 OCTUBRE 2016 
	  

GRUPS DE TREBALL	  

 
DESCRIPCIÓ_ Espais de debat coordinats, encapçalats i dirigits per dos experts en el tema que 
dinamitzen la conversa.  
	  

FUNCIONAMENT_ Hi haurà 5 grups simultanis a cada torn (1h30min cada torn), clarament 
diferenciats entre ells en quant a la temàtica. Hi haurà una presentació/conferència inicial i després torn 
obert de paraules i debat. En acabar el debat, s’obtindran unes conclusions temàtiques que es 
recolliran per escrit. Hi ha un màxim de 30 persones per grup.	  
	  

  GRUPS de 16.00h  a 17.30h 
1.FUSTA I SALUT Dani Calatayud, arquitecte + Ramon Bardaji, perit forense, Col·lectiu Ronda 
+ Bernat Gato Blanco, arquitecte. 

Biohabitabilitat i l’experiència vital. 
- Salut dels edificis. Punt de vista humà. 
- Comportament de la fusta davant dels camps electromagnètics. 
- Malalties noves derivades d’aquests efectes. 
- Reaccions químiques. Formaldehids, COP, COV... 
- Bioarquitectura, arquitectura Holística. 
- Eines/estratègies de prevenció. 

2.SOSTENIBILITAT Toni Solanas, arquitecte + Núria Pedrals, arquitecta i presidenta d’Aus. 
- Ecoetiquetes, segells, certificacions energètiques. 
- Cicle de vida del material. 
- Criteris de sostenibilitat abans de construir. 
- Criteris d’adaptació a la sostenibilitat. 

3.TIPOLOGIES CONSTRUCTIVESJaume Avellaneda, arquitecte + Felip Pich, 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 Coque Claret, arquitecte  
- Arbre com matèria primera. 
- Tipus d’arbres al nostre clima i característiques de cada un. 
- Característiques de la fusta. 
- Transpirabilitat de la fusta. Higrotèrmia. Materials complementaris adequats i orde de 

col·locació dins la solució constructiva. 
- Durabilitat. Vida de la fusta, envelliment de la fusta. 
- Manteniment. Exterior/interior. Com cuidar la fusta? Tractaments o no. 
- Normativa existent. 
- La certificació: eines per garantir la seguretat. 

- punt de vista des del detall constructiu 
5. FUSTA: MATERIAL DEL SEGLE XXI Coque Claret Arquitecte 

- 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. 
- Tabús del món de la fusta 
- Exposició de la situació actual dins el nostre país/entorn. Dades. 
- Comparativa amb la situació en altres països. Dades. 
- Possibilitats d’actuació. Debat obert. 
 

  GRUPS de 18.00h  a 19.30h  
1. FUSTA I SALUT llar/treball/espai de salut/ciutat Dani Calatayud, arquitecte + Bernat 
Gato, arquitecte + Ramon Bardaji, perit forense 

- Biohabitabilitat i l’experiència vital. 
- Salut dels edificis. Punt de vista humà. 
- Comportament de la fusta davant dels camps electromagnètics. 
- Malalties noves derivades d’aquests efectes. 
- Reaccions químiques. Formaldehids, COP, COV... 
- Bioarquitectura, arquitectura Holística. 
- Eines/estratègies de prevenció. 

2. FOC, AIGUA I “BITXOS” Jorge Blasco, arquitecte +Víctor Rubio,  

- 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 ENERGÈTICAGerardo Wadel, arquitecte  + Albert Sagrera, Societat Orgánica 
- Criteris de construcció energèticament eficient. 
- Arquitectura responsable o autosuficient? 
- Estratègies/ Eines de construcció passiva. 
- Exemples construïts amb fusta. 

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 (Ca La Dona, etc) 

5. FORMACIÓ I PROCESSOS PRODUCTIUS: Del disseny inical al producte final 
Miquel Sitjà, arquitecte i delegat del COAC Osona + Andreas Garraux, arquitecte empresa Renggli 

- Presentació de tots els intervinents dins del procés de transformació i aplicació de la fusta. 
- Formació professional inicial. 
- Universitats 
- Departament d’ensenyament 


