ASSEMBLEA GENERAL

Centre Cívic de Barri Vell – Mercadal, Girona

dimecres 20 de juliol 2022

Assemblea General GRETA, Girona 20 de juliol de 2022
Ordre del dia
1.

Activitats realitzades maig 2021 – juny 2022

2.

Projectes futurs 2022

3.

Resum econòmic 2021

4.

Pressupost 2022

5.

Presentació de renovació de la Junta Directiva de GRETA i votació
per part dels associats assistents

6.

Precs i preguntes

ASSOCIATS
Des de la 4ª Assemblea del 19 de maig de 2021,
S’han fet moltes coses...

Hem passat de ser 191 associats a 243,
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Dels quals:
86 socis de fora de les comarques gironines
4 socis de fora de Catalunya

Empreses de materials, constructors, arquitectes, aparelladors, restauradors, geòlegs,
arqueòlegs i altres professionals, persones inquietes que estimen el nostre patrimoni
arquitectònic!

ACTIVITATS REALITZADES
MAIG 2021 – JUNY 2022

FORMACIÓ: CURS DE MESTRATGE
Mòdul 1 Pedra
Mòdul 2 Calç, guix i color
Mòdul 3 Ceràmica i terra
Mòdul 4 Fusta, ferro, vidre i condicionament tèrmic

Amb la 5a edició del Mòdul 2: Calç, Guix i Color
(tardor 2021), i del Mòdul 3: Ceràmica i Terra
(primavera 2022).
Aquest 2022 hem pogut tornar als 25 alumnes per
curs, després d’un temps amb 18 per la pandèmia.
Reduint la llista d’espera, que segueix sent
considerable:
- 27 socis
- 22 persones interessades que no són sòcies
- 13 alumnes que han fet algun mòdul però no
tenen el curs de mestratge sencer

PUBLICACIÓ LLIBRE GAVARRES
Per encàrrec del Consorci de les Gavarres, durant els anys 2018 i 2019 es va fer el treball de
camp dedicat al patrimoni arquitectònic anònim de les Gavarres, amb la voluntat de conèixer
les tècniques utilitzades en la seva construcció. Es van documentar 36 masos o cases de poble
i una barraca, corresponents a 16 municipis. A la web podeu consultar la documentació
pública: https://www.projectegreta.cat/ca/noticies/projecte-gavarres-2018-2019/
Durant el 2020 i inicis de 2021 es va analitzar tota la
documentació recollida, sobretot fotogràfica, i es va
redactar i posar a punt la publicació: Aprendre de
l’arquitectura anònima de les Gavarres.
La col·laboració de professionals i especialistes en
l’anàlisi i redacció: historiadors, arqueòlegs, geòlegs,
restauradors, fuster, terrisser... dona al llibre una visió
molt completa de les Gavarres i la seva tradició
arquitectònica.

La tardor 2021 el Grup Gavarres va enllestir la
maquetació, i al novembre vam tenir l’edició impresa,
El trobareu a qualsevol llibreria, el distribueix Nordest.
També ens el podeu comprar directament.
https://www.projectegreta.cat/ca/noticies/ja-tenimaqui-el-llibre-gavarres/

DIFUSIÓ d’ APRENDRE DE L’ARQUITECTURA ANÒNIMA, LES GAVARRES
₋

Ponència
III
JORNADA
DE
RECERCA
ETNOLÒGICA DE LA COSTA BRAVA, a Sant Feliu
de Guíxols (13/11/2021)

₋

Presentació del llibre Gavarres, al pavelló de
Mont-ras en el marc de l’acte dels Premis
Gavarres 2021 (26/11/2021)

₋

Acte de presentació del llibre Gavarres a Can
Torró, a Sant Climent de Peralta, un dels edificis
visitats, amb concert dels violoncel·listes Josep
Bassal i Lluïsa Paredes. (12/03/2022)

₋

Jornada tècnica organitzada pel Consorci de les
Gavarres. Aprendre de l’arquitectura anònima.
L’exemple de les Gavarres, a Monells, juntament
amb Somnisamida. Ponència i visita in situ al
nucli de Monells. (20/05/2022)

LLIBRE GAVARRES ALS MITJANS
₋

28/12/2021 entrevista al programa
L’Entrevista de Televisió de Girona

₋

11/01/2022 reportatge d’Emili Agulló al
diari El Punt Avui Comarques Gironines

₋

31/01/2022 peça de Xavier Cortadellas a
Ràdio Capital, sobre l’enrunament dels
masos a les Gavarres i el nostre llibre
Aprendre de l’Arquitectura Anònima, Les
Gavarres.

₋

14/02/2022 convidats al programa
Denominació d’Origen(s) de Ràdio la
Bisbal.

₋

02/03/2022, columna de Joan Ventura
Bragulat al diari El Punt Avui Comarques
Gironines.

INICI PROJECTE CAP DE CREUS I ALTA GARROTXA
L’estiu de 2021 vam iniciar el treball de camp
per aprofundir en la recerca sobre els materials i
les tècniques constructives de l’arquitectura
tradicional dels espais naturals del Cap de Creus
i de l’Alta Garrotxa, partint de l’experiència del
projecte Gavarres i en el marc del PECT concedit
a l’abril 2021.
Fins a dia d’avui s’han visitat:
- 15 edificis al Cap de Creus
- 7 edificis a l’Alta Garrotxa
Al llarg d’aquest 2022 s’està estudiant el planejament de 3 nuclis del Cap de Creus,
per proposar millores en protecció i intervenció d’aquest patrimoni.

RENÚNCIA PECT I SUBVENCIÓ OPEI
A principis d’abril de 2022 vam haver de
renunciar a la subvenció PECT, per falta de
finançament, tot i ja haver complert amb
escreix amb els indicadors de productivitat.

Per poder seguir treballant amb els projectes
de recerca de l’arquitectura tradicional
anònima dels espais naturals al Cap de Creus
i a l’Alta Garrotxa, hem demanat una
subvenció a l’OPEI. Per aquest 2022 ens han
concedit 5.737,00€

II JORNADA GRETA-COAC GIRONA 2021
Jornada “LES TÈCNIQUES TRADICIONALS EN LA CONSTRUCCIÓ
DE L’ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA”
30 de setembre de 2021
En col·laboració amb el COAC Demarcació de Girona
Dirigida per l’arquitecte Oriol Roselló, amb:
Xavier Monteys, catedràtic de projectes arquitectònics ETSAB i
articulista a El País
Maria Rius, arquitecta, estudi NUA arquitectura
Albert Faus, arquitecte i enginyer de l’edificació, tècniques
tradicionals en l’arquitectura de cooperació

Miquel Ramis, mestre artesà, Artífex Balear
Lluís Auquer, arquitecte, estudi Auquer i Prats arquitectures
Eduard Callís, doctor arquitecte, estudi unparelld’arquitectes
La jornada va tenir un gran èxit d’assistència amb quasi 100
participants, es va clausurar amb un sopar al restaurant Vora
Estany – Club Natació de Banyoles.

JORNADA GRETA
Jornada “MORTERS TRADICIONALS DE CALÇ AMB PICADÍS”
11 i 12 d’octubre de 2021
Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà
Jornada dedicada als paviments i revestiments en
les que es combina calç aèria amarada, calç viva en
calent i picadís de ceràmica cuita a baixa
temperatura, per obtenir morters i formigons més
resistents i impermeables però mantenint les seves
propietats d’elasticitat i transpirabilitat.

Amb els docents:
- Joan Ramon Rosell, arquitecte tècnic, doctor i
professor titular de la Universitat Politècnica de
Catalunya
- Andrea Rattazzi, geòleg italià expert en calç
- Danilo Dianti, mestre de la calç italià
El mestre Danilo Dianti ens va ensenyar la tècnica
del Pastellone. La jornada va tenir 23 participants.

XI TROBADA DE PEDRA SECA I ARQUITECTURA TRADICIONAL
Ponència “PROJECTE GAVARRES, aprendre de l’arquitectura anònima”
5, 6 i 7 de novembre de 2021, Móra la Nova
Ponència compartida GRETA – Consorci Gavarres per exposar la feina feta duran tots aquests
anys de col·laboració entre les dues entitats i de la que ha sortit la publicació:
Les Gavarres, aprendre de l’arquitectura anònima
La trobada va ser organitzada per l’Institut
Ramon Muntaner i l’APSAT, associació de la
qual GRETA forma part.

I JORNADA GRETA-OBRE-COAC GIRONA 2021
Jornada “DESPOBLAMENT RURAL I CRISI DE L’HABITATGE. UN PATRIMONI EN DESÚS”
24 de novembre de 2021 En col·laboració amb ObRE i el COAC Demarcació de Girona
Jornada de debat al voltant dels habitatges buits i
més concretament, masos o cases de poble amb
valor patrimonial, des d’una perspectiva en positiu,
amb l’aportació d’exemples i estratègies creatives i
encoratjadores. Amb:
Xavier Berga, subdirector general de Coordinació
d’Actuacions al Litoral, Entorn rurals i Muntanya
Estel Jou, undosarquitectura
M.Hble. Sr. Joaquim Torra
Saül Garreta, reviuresolanell
Joan Mora, Mas del Sol
Festival GarGar Penelles
Alessandro Ranocchi, Projecte Brigel
Oriol Serra, Vicepresident Associació Micropobles
Marta Lloret, Caçadora de masies
Taula rodona moderada per, Cristina Andreu,
experta en polítiques socials d’habitatge.

Jornada amb 39 inscrits.

CONGRESO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA Y
URBANISMO TRADICIONALES: ARQUITECTURA ATEMPORAL
17-18 de novembre de 2021, Madrid
Convidats a formar part de la taula
“Building arts in architectural education”.

rodona

Olga Muñoz, directora Associació GRETA
Miguel Sobrino, picapedrer i escultor docent de l’ETSAM
Antonio Suárez, director Centro Albayzín a Granada
Fernando Vela, catedràtic història de l’art ETSAM i
director centre d’investigació CIAT

Acte organitzat per INTBAU i Premio Rafael Manzano, i la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

MESA DE DEBATE ONLINE – ESTUDIO OFICIOS
2 de juny de 2022
Convidats pel Centro de Referencia Nacional de Artesanía,
Centro Albayzín, que juntament amb Universitat de
Granada han creat la Cátedra de Innovación en Artesanía,
Diseño y Arte Contemporáneo, a formar part de la taula
de debat per identificar els oficis a l’àrea professional de
Recuperació, Reparació i Manteniment Artístics.

SAP – Servei d’arquitectura popular
A finals de 2020 es va dissenyar la campanya
d’aquest nou servei que oferim, servei
d’assessorament que inclou la visita a l’edifici i
entorn amb l’objectiu de transmetre quins són els
elements amb més valor i potencial del lloc,
exposar prioritats d’intervenció, donar a conèixer
materials compatibles amb els existents,
assessorar sobre els passos a seguir en cas
d’intervenció i quins són els perfils professionals
necessaris i competents en cada situació.
Es dirigeix a propietaris, entitats (ajuntaments,
consells comarcals, parcs naturals, associacions,
etc.) i a professionals implicats en la intervenció
en
el
patrimoni
arquitectònic
anònim
(constructors, arquitectes, arquitectes tècnics,
industrials, etc.)
Servei iniciat el passat 2021, amb:
- 7 assessoraments amb visita al lloc
- Nombroses consultes a la seu de GRETA,
telefòniques i per correu electrònic
No es tracta de fer projectes ,
ni seguiments complets de direcció d’obra.

FIRHÀBITAT, Avià (Berguedà)
3, 4 i 5 de juny de 2022
Fira de bioconstrucció i eficiència energètica.

Presents amb un expositor que ens va
permetre fer difusió de la nostra feina i les
nostres
publicacions
als
nombrosos
assistents, així com conèixer altres empreses
del sector.

#41 JORNADA VOLTAICA, Sant Narcís
11 de juny de 2022

GRETA forma part de l’equip assessor per
programar la jornada dedicada a la
bioconstrucció, rehabilitació, sostenibilitat i
estalvi energètic.
Vam compartir espai expositor amb dos dels
nostres associats: Undosarquitectura i
Puraterra.

CONTACTE AMB UNIVERSITATS I INSTITUTS
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya
₋ Ponència Cicle de conferències FNEC.
₋ Contacte amb Jordi Ros, Vicerector
d’Arquitectura, Infraestructures i Territori de
la UPC.
IES Santa Eugènia
₋ Xerrada sobre la importància de la formació
de qualitat en els oficis de la construcció.
₋ Donar a conèixer els cursos, tallers, la recerca
i les publicacions de GRETA.
₋ Motivar els alumnes i engrescar-los en el
potencial creatiu que representen les
habilitats en les tècniques tradicionals tant
per rehabilitar com per una construcció de
futur més sostenible.

CONTACTE AMB ALTRES ENTITATS
Govern Andorra
₋ Visita als cursos per part de les tècniques de
Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra.
₋ Roger Biosca, president de GRETA, i Oriol Roselló,
visiten Andorra per temptejar la possibilitat de
fer-hi el Curs de Mestratge en Construcció
Tradicional
Firhàbitat – Edu Llop
₋ Més enllà de la invitació a participar a Firhàbitat,
ens proposen fer tallers en l’àrea del Berguedà.
Vic – Anna Rovira
₋ Voluntat d’iniciar el 2023 el Curs de Mestratge en
Construcció Tradicional a Vic, de la mà de la
nostra associada i ex membre de la junta Anna
Rovira.
COAC Tarragona
₋ Assessorament per continuar amb l’adaptació del
Curs de Mestratge en Construcció Tradicional a
Tarragona.
Barraques 2100, Delta de l’Ebre
₋ Josep Juan Segarra ens visita per explicar-nos el
projecte Barraques 2100 al Delta de l’Ebre.

DIFUSIÓ

INSTAGRAM 2371 seguidors

FACEBOOK 1260 seguidors

TWITTER 969 seguidors

WEB
www.projectegreta.cat

BUTLLETÍ

RENOVACIÓ TRÍPTIC 2022

PROJECTES FUTURS 2022

Formació
2 Mòduls MCT UEC
Jornades de formació i difusió

Col·laboracions

Formació

Recerca

APSAT
Obre
Cooperativa La volta
Firhàbitat

Treball de camp i estudi planejament:
Alta Garrotxa
Cap de Creus

Assessorament
SAP

Àmbits 2022

Comunicació
Butlletí
Xarxes socials
Premis Toni Cobos

TREBALL DE CAMP I ESTUDI PLANEJAMENT
“EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC ANÒNIM DELS ESPAIS NATURALS”
El Cap de Creus i l’Alta Garrotxa.
Identificar els elements més interessants a documentar al Cap de Creus i l’Alta Garrotxa
Treball de camp amb visita als diferents elements

Estudi del planejament i propostes de millora de 3 municipis del Cap de Creus i 3 de l’Alta Garrotxa
Consulta a especialistes per analitzar les dades recollides
Estudi comparatiu de l’arquitectura tradicional en els diferents espais naturals

Jornades i tallers de divulgació dels coneixements adquirits en la recerca
Publicacions periòdiques vinculades al projecte a la pàgina web i a les xarxes socials

ALTRES PROJECTES
-

Amb el Consorci de les Gavarres, taller de restauració de l’era d’en Güytó, Romanyà de la
Selva.

-

Seguir amb els cursos de Mestratge en Construcció Tradicional amb la UEC:
Tardor 2022, 5a edició del Mòdul 4. Fusta, ferro, vidre i condicionament tèrmic.
Primavera 2023, 6a edició del Mòdul 1: Pedra.

-

Impulsar el servei SAP iniciat l’any passat. Servei per assessorar a entitats, fundacions i
particulars.

RENOVACIÓ JUNTA DIRECTIVA I VOTACIÓ

JUNTA DIRECTIVA
En base al que estableix l’article 14 dels
Estatuts de GRETA, es proposa el canvi de
dos vocals en la Junta Directiva:

Vocals sortint:
Nuri de Toro - restauradora
Marc Darnés - constructor
Nous vocals:
Pere Costa - constructor
Jordi Ferrer - geòleg

Votació per part dels assistents a l’assemblea

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de GRETA queda formada per:
President: Roger Biosca - traductor
Secretària: Maribel Fuertes - arqueòloga
Tresorer:

Xavier Albertí - empresari

Vocals:

Carme Bosch - arquitecta
Josep M. Fortià - arquitecte
Olga Bas - arquitecta
Pere Costa - constructor
Jordi Ferrer - geòleg

I per portar a terme els objectius comptem amb l’equip de GRETA:
Olga Muñoz Frigola, arquitecta directora
Anna Teixidor Ribas, arquitecta

i molts col·laboradors!

TORN OBERT DE PARAULES

