
Una proposta de l’associació

TALLER D’ACABATS 
EN BIOCONSTRUCCIÓ: 

ARREBOSSATS I 
REVESTIMENTS 

AMB TERRA

Una proposta de l’associació

Dies 24 d’octubre, 
14 i 15 de novembre, a Manresa.

Inscripcions i informació a 
www.associaciolera.org



La terra és un dels materials utilitzats en la construcció més abundants i a l’abast de tothom. Econòmic, 
natural, sostenible, sa i fàcil de treballar, el fang és un material dúctil i versàtil, amb molts beneficis a nivell 
físic que permeten combinar la part tècnica amb la creativa creant espais acollidors, saludables i harmònics. 
Arreu del món i al llarg de la història, s’ha utilitzat tant per a la creació d’habitatges i infraestructures com per 
als acabats de murs i parets, en infinitat de tècniques constructives. 
Al taller es farà un repàs teòric de les característiques i beneficis d’aquest material i es practicaran diferents 
tècniques de revestiments de construccions; s’explicaran quins són els trucs per al seu maneig i com 
aconseguir uns resultats tècnicament fiables, funcionals i estèticament sorprenents i deliciosos.

Programa:
Suport teòric. 

Que és un revestiment de terra.
Tipus de revestiments de terra.
Perquè serveixen.
Propietats, beneficis i precaucions de l’argila com a revestiment.
Diferents formes de formulació del material segons necessitats i recursos.
Tipus d’acabat.
 

Suport pràctic.
Formulació arrebossat de cos i arrebossat final.
Eines.
Tècniques d’aplicació.
Aplicació d’arrebossat de cos.
Aplicació d’arrebossat final.
Tancament.

Professorat: 
Diego Martín, bioconstructor. Facilitador: Oscar Gussinyer, bioconstructor.

Durada i horari: 24 hores. Dissabte 24 d’octubre i dissabte i diumenge 14 i 15 de novembre. De 9.30 h a 14 h. i de 
15.30 h. a 19 h. 
Lloc: finca de Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa) - Ctra. 1411-b, d’Abrera a Manresa, km. 23,6 
(Manresa). Si estàs consultant el document en línia, clica sobre la ubicació per a l’enllaç a google maps. 

https://maps.google.es/maps/ms?source=s_q&hl=ca&geocode=&ie=UTF8&msa=0&ll=41.706257,1.838021&spn=0.003268,0.006899&t=h&z=17&msid=117421854461355470219.0004936fffe62f144cf77&dg=feature


CondiCions:

Inscripcions a www.associaciolera.org. Més informació: 672 337 305 / 93 878 70 35 o a neus@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era
Opció A 89 € 84,50 € 80 €
Opció B3 62,50 € + 2,7 hores de l’Ecoxarxa del Bages

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa (cal portar targeta inscripció a 
l’INEM / DNI o document acreditatiu). 2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem 
un 5% de descompte. 3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal ser-ne membre 
(consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores disponibles per a poder fer l‘intercanvi.

Forma de pagament: ingrés al núm. de compte de BBVA ES74 0182-4143-24-0200018216
Si per alguna causa s’hagués de suspendre el curs, els diners avançats podran romandre com a reserva per a inscripcions posteriors, 
o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la persona inscrita. / Si és la persona inscrita la que no pot assistir a 
l’activitat per alguna causa, només es retornaran els diners avançats si s’avisa abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de despeses 
de gestió. / Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi hagin de constar i avisar 
abans que s’acabi el curs. / Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, pots 
sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 
però no reben cap ajut econòmic d’enlloc. Els ingressos 
per inscripcions permeten dignificar i sostenir la feina 
del professorat i la de l’àrea de formació de l’entitat 
organitzadora.

A través dels nostres descomptes intentem facilitar l’accés 
a la formació a aquelles persones que tenen dificultats 
econòmiques. També són una deferència als socis/es de 
L’Era que, amb la seva quota, sostenen el nostre projecte 
de difusió i promoció de l’agroecologia i les energies 
renovables.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

www.facebook.com/associaciolera
Tel. 93 878 70 35

També són projectes de l’associació L’Era:

https://docs.google.com/forms/d/1Ed-xcZtG6U1vqKiwDD_FKp4YwJy0LwEbdcp66KjrbWM/viewform

