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L’associació GRETA (Grup de Recuperació 
i Estudi de la Tradició Arquitectònica) va 
néixer l’any 2011, quan el Col·lectiu Patrimoni 
—integrat per arquitectes, historiadors i altres 
persones sensibles als temes de la preserva-
ció del patrimoni arquitectònic a les comar-
ques gironines— i l’Agrupació d’Arquitectes 
per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya van unir els seus esforços per 
un interès comú: la preservació del patrimoni. 
Així va sorgir la proposta de promoure les bo-
nes intervencions en l’arquitectura històrica i, 
en especial, en les arquitectures tradicionals 
anònimes que formen els pobles i les ciutats 
catalanes.

Durant el primer any i mig, GRETA va treballar 
en l’anàlisi del tractament del patrimoni arquitec-
tònic que fan els planejaments urbanístics mu-
nicipals, que són els instruments per gestionar 
la conservació d’aquest patrimoni i fer-lo valer. 
Vistes les mancances en molts dels casos ana-
litzats, es va elaborar el document Pautes d’or-
denació dels teixits històrics, que la Direcció 
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya ha validat com 
a document de criteris a tenir en compte en la 
redacció dels futurs planejaments urbanístics 
dels ajuntaments.

El 2013 es va iniciar l’elaboració del web www.
projectegreta.cat, amb la intenció que fos una 
plataforma on explicar els objectius de GRETA i 
informar de les seves activitats i cursos. El web 
també és el lloc des del qual es va començar 
a difondre el treball d’anàlisi i de recerca dels 
elements i les tècniques constructives de la 
tradició arquitectònica. Des del 2014, l’apartat 
Tècniques constructives recull l’anàlisi dels 
materials i les tècniques constructives, així com 
les patologies més freqüents que afecten el pa-
trimoni arquitectònic. 

Conscients que per sensibilitzar tots els col·lec-
tius que intervenen en la protecció i intervenció 
en el patrimoni és indispensable tenir accés a 
una bona formació, GRETA, juntament amb la 
Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona 
(UEC), va iniciar l’any 2014 el Curs de mes-
tratge en construcció tradicional. Té l’ob-

jectiu de preservar els oficis i transmetre els 
valors inherents a les tècniques tradicionals de 
la construcció, recuperar coneixements i oferir 
les eines necessàries perquè les empreses que 
es dediquen a la restauració i rehabilitació i els 
tècnics que en són responsables siguin un re-
ferent de qualitat. El primer curs impartit es va 
adreçar principalment a constructors i paletes 
que ja treballaven en obres de rehabilitació, 
però, poc temps després i en la mateixa línia, 
GRETA, juntament amb l’Escola Sert del Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya, va organitzar el 
Curs de mestratge en construcció tradicional 
adaptat a tècnics (arquitectes, aparelladors, 
restauradors...).

Cal assenyalar que la preocupació actual per la 
sostenibilitat i la recerca per construir amb ma-
terials i tècniques més ecològiques, pròximes, 
saludables i sostenibles ha portat a buscar en 
les tècniques tradicionals maneres de fer en què 
aquests valors eren inherents. Cada vegada hi 
ha més innovació que combina les noves tec-
nologies amb les tècniques tradicionals, i això 
obre tot un ventall de possibilitats per a la cons-
trucció del futur.

Al web de GRETA hi ha l’apartat Associats, que 
conté les dades de contacte de tots els asso-
ciats del ram de la construcció amb diferents 
graus d’implicació i especialització. La idea és 
tenir aviat una icona que, com a distintiu, identifi-
qui els constructors i tècnics associats que han 
fet els quatre mòduls del Curs de mestratge en 
construcció tradicional:

Mòdul Curs

M1 La pedra

M2 La calç, el guix i el color

M3 La terra i la ceràmica 

M4 La fusta 
  i condicionament
  tèrmic i acústic
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1. LA PEDRA
Els temes principals que s’aborden en aquest 
mòdul són:

• Anàlisi geològica de les diferents roques que 
configuren els elements constructius del pa-
trimoni. 

• Les propietats de les diferents roques, les se-
ves possibles patologies, els tractaments de 
protecció, la neteja i l’ús més apropiat de cada 
roca present a la zona: granit, sorrenques, cal-
cària, etc.

• Diferents maneres de construir i d’aixecar pa-
rets segons l’època i el context cultural, eco-

nòmic i geogràfic: mur de pedra seca, mur de 
pedra carejada, mur de pedra sense treballar.

• Conceptes generals de patologies en els murs: 
humitat, capil·laritat, eflorescència... Els con-
ceptes de transpirabilitat i impermeabilitat.

• Morters utilitzats: morters de fang, morters 
de calç aèria, morters de calç hidràulica, com-
binacions diferents, àrids utilitzats i granulo-
metria.

• Paviments de llosa, de còdols i soleres i formi-
gons de calç.

• L’ofici de picapedrer.

2. LA CALÇ, EL GUIX I EL COLOR
En aquest mòdul es tracta d’aprofundir en dos 
dels materials bàsics per fer aglomerants, mor-
ters de revestiments i morters estructurals: la 
calç i el guix.

• Tipus de calç i procés de producció: la pedra 
calcària, la pedra cuita, la calç viva, la calç 
amarada, la calç hidràulica, la calç aèria i 
l’hidròxid de calç. Revestiments mixtos: calç 
amb fang, amb guix, amb palla, amb cànem...

• Les capes dels revestiments: l’esquerdejat, la 
trepa, el lliscat.

• Les diferents tècniques: l’estucat en calent, 
l’esgrafiat...

• La restauració i neteja dels revestiments exis-
tents.

• Els pigments naturals utilitzats a les façanes 
i les aplicacions d’aquests pigments amb les 
diferents tècniques utilitzades: fresc, pintura a 
la calç, tremp d’ou, etc.

• El guix tradicional com a morter en soleres i 
paviments i com a complement de les terres a 
la tàpia i als envans.

Obrir un bloc de pedra amb tascons. Amb els picapedrers Enric 
Sala i Artur Plujà. M1 pedra UEC.

Falsa volta en una barraca de pedra seca. M1 pedra. Escola Sert.
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3. LA TERRA I LA CERÀMICA
Els temes principals que s’aborden en aquest 
mòdul són:

• La terra crua i cuita en la construcció.

• Coneixement de la composició de les terres a 
l’hora de construir una tàpia.

• Tàpia mixta: amb calç, guix, ciment...

• La tàpia: procés constructiu; propietats acús-
tiques, tèrmiques i higroscòpiques; patolo-

gies; intervencions i precaucions; restaura-
ció. 

• Envans i revestiments de fang. 

• Tipus de ceràmica: tova manual, esmaltada...

• La volta ceràmica: funcionament estructural i 
construcció de les diferents voltes:
- De canó, de mocador, de tartana, d’escala, etc.
- Morters per construir la volta: guix, ciment na-
tural ràpid, calç.

- Patologies i restauració de la volta.

 

Lliscat de morter de calç sobre esquerdejat, a les instal·lacions de la UEC a Palol de Revardit. M2 calç UEC.

Construcció d’una volta de mocador i d’una volta d’escala, al centre de Formació de la UEC, de la mà del Mestre en volta Ramon Gurada. 
M3 ceràmica i terra UEC.
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4. LA FUSTA 
I CONDICIONAMENT 
TÈRMIC I ACÚSTIC
En aquest mòdul es tracten la fusta i els siste-
mes constructius de la tradició arquitectònica:

• Classes de fusta.

• La fusta segons les diferents espècies: pro-
pietats, col·locació dels elements, patologies i 
condicions òptimes d’humitat i exposició.

• Ús i tècniques actuals de la construcció amb 
fusta.

• La canya en la construcció de fals sostre, en-
trebigat i envans.

A dia d’avui han finalitzat dues edicions comple-
tes del Curs de mestratge en construcció 
tradicional amb la UEC a Palol de Revardit 
(Pla de l’Estany), amb grups d’una vintena de 
constructors o paletes i alguns tècnics; una 
tercera edició a la delegació de la UEC de 
Ripoll amb grups d’una quinzena d’alumnes 
(constructors i tècnics barrejats), i una edició 
completa també amb l’Escola Sert a Girona, 
amb grups d’una trentena d’alumnes, bàsica-
ment arquitectes, amb algun arquitecte tècnic i 
algun restaurador.

• Les fusteries: tractaments i prestacions actuals.

• El vidre i els vitralls.

En aquest darrer mòdul també s’aborda com mi-
llorar el condicionament tèrmic i acústic tenint 
en compte les característiques específiques de 
les construccions preexistents:

• Aïllaments sostenibles: tipus, prestacions i 
col·locació.

• Importància de la ventilació i la transpirabilitat 
per evitar humitats.

• Sistemes d’escalfament sostenibles i ade-
quats al patrimoni existent, i aplicacions.

L’any 2017 s’han fet cursos fora del marc estricte 
del Curs de mestratge, per poder aprofundir en dife-
rents temàtiques, com ara el Curs del color a les 
Gavarres, ofert en col·laboració amb el Consorci 
de les Gavarres, sobre els pigments i les diferents 
tècniques cromàtiques utilitzades en la tradició ar-
quitectònica, i també el curs Els oficis medievals, 
així com diferents tallers organitzats per encàrrec 
del capítol de la Catedral en la celebració dels 600 
anys de la nova Catedral de Girona, amb tallers 
realitzats al soterrani de la Catedral sobre vitralls, 
pintura al fresc, l’ofici de picapedrer, etc. 
 

Taller d’encaixos de fusta, amb el compagnon Max Rutgers de Maxmadera. M4 fusta UEC.
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Per al 2018 està previst tornar a començar el 
cicle del Curs de mestratge en construcció tra-
dicional amb la UEC, començant per la pedra i 
seguint per la calç, amb la intenció de fer grups 
d’una vintena d’alumnes, amb constructors i tèc-
nics a parts iguals. L’experiència d’aquests anys 
ens ha ensenyat la importància de tenir grups 
reduïts on arquitectes, arquitectes tècnics, res-
tauradors i paletes o constructors es puguin 
conèixer i compartir inquietuds. Els grups mix-
tos ajuden a crear una xarxa en què tots els 
implicats remen en la mateixa direcció. Aquesta 
relació, a nivell laboral, és molt interessant.

D’altra banda, tenim la voluntat que les pràcti-
ques en tallers i, si pot ser, en obra real, vagin 
agafant protagonisme. La intervenció en obra 
real pot enriquir molt el procés per diverses 
raons:

• Permet prendre un grau de responsabilitat 
i compromís superior al d’un assaig en taller, 
tant als organitzadors com als docents i als 
alumnes.

• Els reptes són més grans i més reals, ja que 
s’acosten a la casuística del dia a dia.

A l’esquerra, el taller de vitralls amb la restauradora de vitralls Anna Santolària. A la dreta, el taller de diferents tècniques cromàtiques, pintura 
a la calç i tremp a l’ou. Amb la restauradora Cristina Thió de Chroma. A Can Vilallonga, Consorci de les Gavarres.

Tallers dels oficis medievals, al Soterrani de la Catedral de Girona. A l’esquerra, el taller de pintura al fresc amb les restauradores Cristina 
Macho i Nicola de l’Aldea. A la dreta, el taller de vitralls amb la restauradora de vitralls Anna Santolària.
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• El grau de satisfacció de tothom qui hi intervé 
és més alt.

• La feina feta reverteix en tota la societat si es 
tracta d’un edifici públic. 

• Esdevé un exemple, s’aconsegueix més difu-
sió i genera contagi. 

Cal tenir en compte, però, que l’aprenentatge en 
obra real és més costós i complex: requereix un 

projecte inicial, una planificació del temps més 
acurada i una despesa superior en materials i 
mitjans difícil de pressupostar sense conèixer 
prèviament quina serà l’obra a fer.

Per al 2018 s’està treballant sobre la necessitat 
d’incidir en l’entorn i en els exteriors de l’arquitec-
tura tradicional, sovint maltractats i improvisats, 
que tenen una forta incidència en el paisatge. Per 
això s’està estudiant l’organització d’unes jorna-
des per analitzar les estructures territorials (oro-

Taller dut a terme a Monells. Mòdul 3: La terra i la ceràmica. UEC 
2a edició. Restauració d’una façana de tàpia.

Taller dut a terme a la sagristia de Sant Cebrià dels Alls. Curs del 
color a les Gavarres. Combinant la pintura de calç, la pintura al 
silicat i el tremp d’ou.
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grafia, rius, boscos i camps) a l’hora de planejar 
els accessos, els camins o el mateix creixement 
dels pobles. Es tracta de repensar la disposició 
i els volums dels elements construïts, l’impacte 
de murs, coberts, tanques i paviments, la relació 
entre ells, i també la vegetació, les basses i les 
piscines, i de reflexionar sobre el disseny i els 
materials òptims per als espais públics i privats 
en un entorn rural i/o de nucli històric.

L’any 2016 GRETA publicà Arquitectura tradi-
cional. Tècniques constructives, un llibre amb 
una descripció pràctica de les tècniques de la 
construcció tradicional amb l’ànim de facilitar-ne 
la comprensió i l’aplicació a arquitectes, construc-
tors i propietaris. Ofereix criteris útils per dur a 
terme la rehabilitació responsable d’un edifici vell 
i, al mateix temps, preservar-ne el caràcter. Els 
exemples abracen tot el Principat, i en alguns ca-
sos van més enllà dins els Països Catalans. La 
redacció dels textos i la responsabilitat de l’edició 

van ser a càrrec de l’arquitecta Olga Muñoz, amb 
l’assessorament dels arquitectes Carme Bosch, 
Rosa Cànovas i Santi Llagostera, i la col·laboració 
de Xavier Albertí i de l’arquitecte Josep Maria For-
tià. S’hi recull tota la recerca bibliogràfica utilitzada 
per elaborar l’apartat de tècniques constructives 
del web, amb les aportacions posteriors de tots 
els professionals i docents que han col·laborat en 
les diferents edicions del Curs de mestratge en 
construcció tradicional: Miquel Llorens, arquitecte 
d’estructures; Jordi Ferrer, geòleg; Cristina Thió, 
llicenciada en Belles Arts; Antonia Navarro, geòlo-
ga doctora; Ramon Guarda, paleta; Carles Labèr-
nia, arquitecte tècnic i professor de materials a 
la Universitat de Lleida; Anna Santolaria, conser-
vadora i restauradora de vitralls; Anna Gonzàlez, 
conservadora i restauradora de béns culturals; 
Dámaris Sarrau, arquitecta tècnica; Josep Matés, 
terrisser; Joan Ferrer, rajoler, i els arquitectes 
Alicia Dotor, Jordi Morros i Belén Onecha, entre 
molts altres. Les fotografies són d’Olga Muñoz, 
Vadó Bosch i altres autors, i els dibuixos, de l’ar-
quitecta tècnica Montserrat Muntadas.

Prèviament, l’any 2011, hi havia hagut un tre-
ball del Col·lectiu Patrimoni, el Decàleg de 
bones pràctiques. Criteris d’intervenció en 
l’arquitectura històrica i tradicional, en què 
s’exposen els trets característics de l’arquitec-
tura de l’entorn de les comarques gironines i les 
eines per intervenir-hi respectant-ne el caràcter i 
mantenint-los per a les generacions futures. 

Taller de pedra seca a Palau-saverdera, de la mà d’en Modest Soy. 
M1 pedra, 2a edició. UEC.
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Conclusions
L’èxit de GRETA seria obtenir una gran millora 
en la qualitat de les intervencions de restaura-
ció i rehabilitació de tot el patrimoni arquitec-
tònic, per humil que fos. Això significaria que 
s’ha aconseguit conèixer, entendre i après a 
aplicar els materials i les tècniques amb què fou 
construït, tot preservant els oficis i recuperant 
habilitats i coneixements. Per extensió, aporta-
ria també més comprensió de tot el territori i la 
seva revaloració. Tot plegat suposa una garan-
tia per preservar el llegat rebut, i té l’ambició de 
deixar-lo en millors condicions de com ens l’hem 
trobat. Alhora, estem convençuts que l’impacte 
pot tenir també implicacions socials i de millora 
de la qualitat de vida, i que pot arribar a ser un 
referent aplicable en molts altres llocs.

Tan sols un any després d’haver-se presentat, 
l’associació GRETA ja té quasi cent membres en-

Arquitectura tradicional. Tècniques constructives

tre associats patrocinadors corporatius i indivi-
duals, els quals representen un ampli ventall de 
la societat: són constructors, empreses de ma-
terials de construcció, fundacions d’inserció la-
boral, tècnics (arquitectes, arquitectes tècnics, 
restauradors, especialistes com ara geòlegs, 
paisatgistes...), així com membres de la socie-
tat civil interessats en la protecció del patrimoni. 

GRETA espera anar creixent a poc a poc i així 
poder garantir la seva consolidació com a asso-
ciació implicada en la societat i el territori.

Portada, índex i algunes de les pàgines de la publicació del 2016: Arquitectura tradicional. Tècniques constructives.




