Solucions per a
construir amb terra
Jornada tècnica en línia
Dijous, 9 de desembre de 2021

Presentació

Programa
16.55 h

Benvinguda

17.00 h

molt comuns al passat, avui dia no

Antecedents sobre l'origen de la "Taula de treball de
construccions de terra”

ho són tant. Això es deu a la manca

Sr. Eduard Trepat. Geògraf i coordinador tècnic d’ARCA.

La construcció d’elements
arquitectònics amb terra, tot i ser

d’informació per certificar aquestes

17.10 h

construccions i també per la
mancança de constructors amb
aquests coneixements. Els ponents

Elements patrimonials de construccions amb terra en
els catàlegs lligats al POUM. Què hem de tenir en
compte des d’un ajuntament?
Sra. Sandra Bestraten. Arquitecta i presidenta de Barcelona

ens mostraran com fan servir

del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

aquests materials i com han resolt
els problemes que han anat trobant

17.40 h

Sra. Maite Sainz de la Maza. Arquitecta.

per certificar les seves obres.
La jornada vol il·lustrar casos reals i

17.55 h

d’èxit per tal de convèncer i resoldre
dubtes d’arquitectes, constructors i
ajuntaments que les construccions

La construcció de les piscines municipals de Toro
(Zamora), per part de Vier Arquitectos. Exemple d'una
aposta en ferm per tornar a construir amb tàpia des
d'un prisma modern.
Sr. Cristóbal Crespo. Arquitecte.

amb terra no són només una solució
climàtica, ecològica, eficient i de

Fetdeterra. La innovació de construcció amb terra

18.10 h

cal potenciar perquè la terra torni a

Ecoarquitectura. 30 anys vetllant pels valors de la
"bioarquitectura". Una mirada que va més enllà de la
estètica i la funcionalitat

tenir el mateix protagonisme que en

Sr. Gabi Barbeta. Arquitecte.

disseny, sinó també una realitat que

èpoques passades, però amb la
seguretat del moment actual.

18.25 h

Cas pràctic de fabricació i utilització dels BTC
Sr. Marc Saladrigues. Constructor.

18.40 h

Torn obert de paraules i cloenda de la jornada

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació: Associació
Leader de Ponent
A/e: comunicacio@leaderponent.cat

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

219047 / 1,25

