FUSTA

CONSTRUCTIVA
CONGRÉS l FIRA VIC

Informació

Altres condicions

camunicacio@setmanadlafusta.net

ALTRES CONDICIONS

www.cffc@fustaconstructiva.cat

*Les inscripcions realitzades per estudiants han d'estar acreditades amb la
matricula i carnet d'estudiant vigent.

+ 34 933 233 200

• �anulació de la inscripció, s 'ha de fer abans de 72 hores del començament
del congrés i serà el 25% del total de l'import.

Divendres 14 a diumenge 16 d'octubre de 2016
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CONGRÉS

secretaria@gremifustaimoble.cat
+ 34 933 233 200
www.gremifusters.com

FIRA VIC

Destinataris

Objectius

Arquitectes, enginyers i interioristes en actiu que vulguin
incorporar coneixements pràctics sobre la tecnologia de la
construcció en fusta.
Professionals i industrials interessats en la construcció en
fusta: constructores, promotores, interioristes, fusteries
industrials...
Estudiants d'especialitats constructives que valguin ser
presents en la revolució constructiva de la fusta.
Persones ja involucrades en el món de la fusta, com a
propietaris de cases de fusta.
Persones interessades en el ús de la fusta.
Nens.
Administració.
Nens.
Educació universitària.

Analitzar i impulsar l'ús de la fusta com a recurs amb grans
possibilitats constructives en l'actualitat.
Dialogar amb els professionals més experimentats en
aquesta metodologia.
Contactar amb la indústria especialitzada en aquesta tecno
logia constructiva.
Aprendre en equip multidisciplinari sobre casos pràctics.
Visualitzar els avantatges competitius d'incorporar la fusta
a l'habitat.
Trencar els prejudicis lligats a la fusta com a material cons
tructiu.

Inscripcions

Promoure una bona gestió en totes les fases del procés de
transformació de la fusta fins a la seva aplicació construc
tiva.

• Entrada congrés: Inclou dinar 100 €*

Connectar el món de la fusta amb d'altres sectors.

• Entrada congrés estudiants:25 €

• Dinar divendres 14: 25 €
• Transport anada tornada BCN-Vic: 15 €
* Hi haurà un preu especial per als socis del gremi i entitats
col·laboradores. Consultar condicions.
• Les persones inscrites rebran:
Al seu e-correu: la programació definitiva amb laca
litzacions concretes, i les fitxes de contacte i presenta
ció dels experts).
Després del congrés: les conclusions dels grups de

ball on hagin participat.
LA SOCIETAT ESTÀ GIRANT LA MIRADA.
termini d'inscripcions:
CAP ALS PRODUCTES Km O.
7/9/76al 73/70/76
LA FUSTA NO ÉS UNA EXCEPCIÓ.

PER QUÈ AQUEST CONGRÉS?
Durant l'últim segle no hem tingut cap raó per qüestionar l'acer i el formigó com els materials estructurals essencials dels grans edificis.
En canvi, ara ens trobem en un moment únic de la història, on la realitat del canvi climàtic està motivant noves normatives mediambientals
que s'imposen al sector de la construcció, posant en crisi la manera en què hem estat construint fins ara.
Les solucions constructives en fusta tenen el potencial de revolucionar la indústria de la construcció a través del desenvolupament soste
nible d'alta qualitat, generant riquesa i econo� mia local, tot contribuint a minimitzar el canvi climàtic.

DIVENDRES
14 OCTUBRE

DISSABTE
15 OCTUBRE

8:00 - Sortida en bus des de BCN
9:00-9:30 -Inscripció
9:30-14:00 -Conferencies
09:30-10:15 -ALEX DE RIJKE
10:15-11:00 - ANUPAMA KUNDOO
11:00-11:30 -Preguntes tancades
11:30-12:00 -Pausa/café
12:00-12:45 -MIKEL LANDA
12:45-13:30 - ENRIQUE NUERE
13:30.14:00 -Preguntes tancades
14:00- 15:00 -Dinar catering
15:00 -16:00 -Comunicacions
16:00 - 19:30 - Grups de treball
16:00- 17:30 -1 era tanda de grups de treball

10:00- 12:30 Tallers
10:00-10:15 - Arribada i organització per grups
10:15-11:30 -Taller de construcció per a nens

Fusta i Salut
Sostenibilitat
Tipologies constructives
La fusta com a material
Fusta: material del segle XXI
17:30- 18:00 - Pausa/ cafè
18:00 -19:30 -2a tanda de grups de treball
Fusta i Salut
Foc, aigua i bitxos
Eficiència energètica
Rehabilitació
Formació del professional
19:30 -20:00 -Informació programa de dissabte +
breus conclusions
20:15 bus tornada a Barcelona

amb petites maquetes. Berenar inclòs (suc +
fruita)
10:15-11:30 -Trobada propietaris + interessats
11:30- 14:00 -Assaig tècnic de foc
Els tres porquets
11:30-12:00 - Representació del conte
12:00- 13:30 -Foc + Extinció
13:30 -15:00 -Pausa per dinar + activitats
15:00-16:30 -Xerrada "Tabús de la fusta"(Jorge
Blasco)
16:30-18:00 -Presa de dades
18:00 -Recollida
18:30 - Bus tornada Barcelona

DIUMENGE
16 OCTUBRE
10:00- 14:30 Exposició al recinte firal

* COM/TÉ CIENTÍFIC: Jorge 8/asco, Miquel Silíà i Toni Solanas.
* Programació subjecta a possibles canvis (consultar www.

fustaconstrucliva.cat o bé www.gremifusters.com J.

*

El CONGRÉS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA es realitzarà a

l'Edilici i Recinte Firal El Sucre (Vic).
* Els alumnes que participin al 2n CURS FUSTA CONSTRUCTI
VA tenen inclosa la entrada al congrés. (Consultar condicions)

"El segle X/X va ser el segle del ferro;
el XX el del formigó i el segle XXI
serà el de la fusta"
A/ex de Rijke, arquitecte.

