CURS/TALLER DE VOLTA CATALANA I COBERTA ENJARDINADA
Descripció
Curs eminentment pràctic amb una introducció teòrica dels conceptes bàsics i
essencials de la volta catalana i l'execució d'una coberta enjardinada.
Formació per a què els participants siguin capaços d'aplicar aquestes
tècniques de bioconstrucció i construcció tradicional a casa seva o al seu
entorn.
Dies i horari
8, 15 i 29 d’octubre; 5, 12 i 26 de novembre i 3 de desembre, de 09:00 a
13:00 h
Lloc
Can Moragues, Riudarenes
Preu
Curs sencer, 7 sessions: 130€
Formació volta catalana, 5 sessions: 125€
Formació coberta enjardinada, 2 sessions: 50€
Objectius
- Donar un nou ús a una antiga sitja.
- Donar a conèixer les bases de la bioconstrucció.
- Donar a conèixer una tècnica pròpia típica de la nostra terra, la volta
catalana.
- Conèixer els fonaments essencials de les cobertes enjardinades i posar-ho en
pràctica.
- Conèixer els materials i les tècniques de construcció per a la correcta
construcció d'una volta catalana i d'una coberta enjardinada.
- Prendre consciència de les accions del propi individu amb el seu entorn.
- Fomentar el treball en equip i la cura d’una obra.
- Aprendre divertint-se.
Professorat
- Jordi Domènech, Oficial primer de paleta i constructor de tècniques
tradicionals. Més informació a: http://www.jordidomenech.cat/
-Elisabeth Contreras, Enginyera tècnica paisatgística i presidenta de
l'Associació Espanyola de Cobertes Verdes.
- Ferran Bergonyó i Clara Rifà, Equip tècnic d'Orígens, escola taller de
bioconstrucció. Més informació a: http://www.escolaorigens.com/
Destinataris
Professionals del disseny i la construcció i tota persona interessada en
conèixer i aprendre la tècnica de la volta catalana i les cobertes
enjardinades. Grups reduïts per treballar en equip i amb tracte proper (màxim
15 persones).

Programa detallat (7 sessions/28hores)
Els participants que vulguin realitzar pràctiques a part de les sessions teòricopràctiques es proposaran, segons disponibilitat, 5 trobades més, sent el
nombre total del curs/taller de 48h.








08/10/2016 · Volta catalana: Replanteig, accions i mecanismes a tenir
en compte per a la seva execució
15/10/2016 · Reforços estructurals i mecanismes de sustentació de la
volta. Elaboració del cindri i d’altres elements per a la realització de la
volta
29/10/2016 · Inici de la volta. Replanteig i primera capa de la volta
05/11/2016 · Doblats de volta. Segona i tercera capa de volta
12/11/2016 · Acabats de volta. Encontres, forats lluernaris i altres
detalls
26/11/2016 · Coberta enjardinada. Estudi i col·locació de les diferents
capes de la coberta
03/12/2016 · Coberta enjardinada. Detalls i sistema vegetal

Materials
La Fundació Emys proporciona el material necessari per la realització.
Per a més informació, contacteu-nos a mcasalprim@fundacioemys.org o al
972164957.

