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La fusta en la rehabilitació d'edificis
Dilluns 27 d'octubre de 4 a 8 del vespre. 

Recinte Modernista de St. Pau. Edifici d’Administració

La fusta és un material de construcció històric, llargament oblidat en les universitats i entre els professionals,
que darrerament ha recuperat tot el valor i prestigi que es mereix com a material estructural Sigui en laque darrerament ha recuperat tot el valor i prestigi que es mereix com a material estructural. Sigui en la
rehabilitació de velles estructures, sigui substituint estructures degrades, la fusta està cada dia més present
en l’activitat rehabilitadora i poc a poc es va introduint en la nova construcció per les seves qualitats
mecàniques i com a material sostenible per excel∙lència.
Al llarg d’aquesta Jornada, farem una passejada pel material, per la seva història i presència en la regió
mediterrània, i després en endinsarem en la seva diagnosi i en la seva rehabilitació. Una visió ràpida d’un
material tan present i tan desconegut.

Programa
16:10 - La fusta un material d’avui i de sempre.
Joaquin Montón

16:40 - Les tipologies estructurals amb fusta
Ramon Graus

17:10 - Utilització de la fusta en els països mediterranis
Xavier Casanovas

17:40 - Aplicació del Mètode RehabiMed en edificis amb estructura de fusta
Joan Ramon Rosell

18:10 - Pausa

18:30 - Intervenció en sostres de fusta en edificis d’habitatge
Toni Floriach

19:00 - Fusta de futur en edificis amb passat
Emili Hormias

19:30 Rehabilitació de la coberta de la “Escola Antiga del CEIP Montnegre” a la Batllòria

Organitza: Amb la col·laboració de:

19:30 - Rehabilitació de la coberta de la Escola Antiga del CEIP Montnegre  a la Batllòria, 
Sant Celoni (Vallès Oriental, Barcelona).
Jorge Blasco

Inscripcions
Assistència gratuïta amb inscripció prèvia a: www.rehabimed.net (Places limitades. Socis de RehabiMed tenen prioritat) 


