INFORMACIÓ I MATRÍCULA:
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 4 i el 31 de maig de 2016
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 17 de juny de 2016
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Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre
el 4 de maig i el 17 de juny de 2016
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Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
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Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida
Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

Tremp
Del 18 de juny al 15 de juliol
de 2016

42T6

Ciència i Tecnologia

LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL AL
PIRINEU. PRIMER TALLER: EL GUIX

Espai

De l’11 al 15 de juliol
Tremp

PROGRAMA

3 ECTS reconeguts per la UdL:
30 hores presencials + 45 hores de treball
autònom de l’alumnat

Preu
Places

Observacions: Els participants han de venir amb roba i calçat adequat per poder realitzar els treballs pràctics de construcció i per caminar per la muntanya en les excursions que es realitzaran.
Llengua
d’impartició

Català i castellà

Coordinació

Josep Coll Miró (Departament d’Enginyeria Agroforestal de
la UdL)
Philippe Bertone (artesà, Les Ateliers du Paysage), Xavier
Casanovas Boixareu (UPC i RehabiMed), Josep Coll Miró
(UdL), Manel Julià Macías (arquitecte, CEG), Esther Jiménez
Dolz (ICGC), Joan Leiva Navarro (arquitecte tècnic, CEG),
Núria Martínez Fernández (arquitecta, departament Cultura
Generalitat de Catalunya), Antònia Navarro Esquerra (geòloga, CEG), Eduard Piriz González (arquitecte tècnic, CEG), Judith Ramírez Casas (UPC, CEG), David Sanz Arauz (geòleg,
UPM) i Albert Sumarroca Farrús (artesà)
a) 30 hores lectives
b) 75 hores (30 presencials + 45 de treball autònom de
l’alumnat). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

Equip docent

Durada

11.00-12.00 h
12.00-12.45 h
13.00-14.00 h
16.00-20.00 h

ALLOTJAMENT
Els matriculats a aquest taller podran gaudir d’una tarifa especial, en règim de
pensió completa a l’Alberg de Talarn
Alberg de Talarn
Carrer Pau Coll, 31,
25630 TALARN
Tel. 648 026 136
A/e: alberg@talarn.cat
Web: albergdetalarn.com

Dilluns 11
10.30-11.00h

El projecte “La Indústria de la Construcció Tradicional al Pirineu”
està desenvolupant diverses iniciatives de recerca amb l’objectiu
d’inventariar, catalogar, documentar, preservar i difondre els testimonis materials i immaterials d’aquesta indústria tradicional de les
comarques pirinenques. En aquest context, es planteja una sèrie de
tallers en el marc de la Universitat d’Estiu. El primer, centrat en el
guix i les seves aplicacions en l’edificació.
El taller tindrà un vessant teòric i un de pràctic. Professors especialistes presentaran els continguts essencials per conèixer el guix
des de tots els punts de vista (geològic, químic, físic i mecànic), així
com els aspectes constructius de les seves múltiples aplicacions en
la construcció. També s’inclouran visites a pedreres, forns, molins i
edificacions per aportar un coneixement directe del material en diferents etapes, des de la seva extracció fins a l’aplicació en els edificis
nous o rehabilitats.
S’adquiriran els coneixements i habilitats necessàries per llegir l’evolució històrica dels edificis i de les diferents formes d’intervenir al
llarg del temps, i promoure el respecte a la seva integritat material,
als seus valors i a les seues prestacions.
Curs adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb la construcció (Arquitectura, Arquitectura Tècnica i Enginyeria), i també als
interessats en Història, Documentació, Arqueologia, Patrimoni, Restauració, Belles Arts, Geologia i Química.

Seu Territorial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya a Tremp
118,59 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL i estudiants de la
UPC / 135,00 € la resta
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Recepció de participants
Xavier Casanovas
El guix en el seu context
Esther Jiménez
La geologia del guix i la seva presència al Pirineu
Manel Julià i Josep Coll
Presentació de les pràctiques d’aplicació del guix.
Formació dels grups
Equip docent
Pràctica 1: Treballs d’aplicació pràctica del guix en
diferents elements constructius

Dimarts 12

Antònia Navarro
09.00-10.30 h Extracció, cocció i mòlta del guix
Josep Coll i Judith Ramírez
11.00-14.00 h Usos i posta en obra del guix
Equip docent
15.30-20.00 h Pràctica 2: Treballs d’aplicació pràctica de guix en diferents elements constructius
Dimecres 13

Nuria Martínez
09.00-10.00 h Aplicacions del guix a la restauració de monuments
Josep Coll
10.30-20.00 h Visita al Pla de Corts i Salàs de Pallars. Pedreres, forns
i edificis
Dijous 14

David Sanz
09.00-11.00 h Presentació del guix tradicional comercialitzat en l’actualitat
Equip docent
11.30-20.00 h Pràctica 3: Treballs d’aplicació pràctica de guix en diferents elements constructius

Ajuntament de Senterada

Divendres 15

Equip docent
09.00-11.00 h Presentació de diverses experiències amb el guix
com a material de treball
11.30-13.00 h Valoració conjunta dels resultats dels treballs d’aplicació pràctica de guix dels diferents grups
13.00-14.00 h Cloenda del curs
Dinar de comiat

Ajuntament

de Tremp

Ajuntament de Talarn

