Les fusteries antigues:
posada en valor i restauració
Dijous, 29 de novembre de 2018

Decoració lateral d’una mènsula amb un griu. Teginat de l’església de Sant Miquel de Montblanc. Mitjan segle XIII © ESCRBCC

L’Associació per a l’Estudi del Moble conjuntament amb Monumenta, l’Associació de
Propietaris de Castells i Edificis Catalogats de Catalunya, organitzen aquesta jornada
orientada al món de la fusta en general i a les fusteries antigues en particular amb
l’objectiu de redescobrir i posar en valor aquest noble material i recuperar la
importància que li correspon tant en l’àmbit de la construcció estructural com en el
dels tancaments preexistents en un edifici antic.
Comptarem amb la presència de professionals experts en el tema que ens explicaran
les característiques, el comportament i la sostenibilitat de la fusta, i com intervenir
sobre aquest material en restauració d’edificis històrics i les diferents alternatives
envers la seva conservació, manteniment i evolució futura.

Col·labora:

Programa
Museu del Disseny de Barcelona, Edifici Disseny Hub Barcelona.
Pl. de les Glories, 37, planta -1.
15:45 Presentació
Sra. Mónica Piera, Presidenta de l’Associació per a l’Estudi del Moble
Sr. Pedro Gil de Mora, vicepresident de l’Associació Monumenta
16:00 Restauració de tancaments interiors/exteriors. Valoració, conservació i
adequació.
Sr. Josep Lluís Vives i Conde, enginyer i restaurador. Soci fundador i expresident
de Monumenta
16:30 Diagnosis i caracterització d’estructures de fusta en edificis existents
Sr. Joaquín Montón, Arquitecte Tècnic. Doctor en construcció,
restauració i rehabilitació arquitectònica, UPC. Responsable de l'àrea de
fusta del laboratori de materials, EPSEB-UPC
17:00 El treball del fuster i ebenista en la conservació i restauració
Sr. David Mañas, restaurador
17:30 Fusta de proximitat en la construcció. Un valor afegit
Sr. Sergi Sebastià, de Fustes Sebastià
18:00 Els arbres, fàbriques sense parets, produint les 24 hores
Sr. Joan Teruel, Gestor de recursos naturals i mediambientals
18:30 La conservació i la restauració de teginats policroms medievals a la
Conca de Barberà i la Baixa Segarra. L'església de Sant Miquel de
Montblanc.
Sr. Joan Fuguet Sans i Miquel Mirambell Abancó, ESCRBCC.
19:00 Copa
19:30 Presentació de la Revista Estudi del Moble número 27
Sra. Rosa Maria Jiménez, directora de la revista.
La Xiloteca de l’Associació per a l’Estudi del Moble.
Sr. Albert Díaz, Centre de Documentació.
Museu del Disseny de Barcelona
20:00 Cloenda

P.V. P: 25€
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