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Jornada tècnica 

La construcció amb tàpia al Maresme.  
Mataró, dijous 5 de juliol de 2012 

 
La construcció amb terra i més concretament amb la tècnica de la tàpia és una tradició 
ancestral que podem trobar arreu del mon. Des del nord d’Europa fins a l’Àfrica, des 
de la Xina fins a Amèrica. A Catalunya, existeix una llarga tradició de construcció amb 
tàpia que arriba fins a finals del segle XIX, tant en les zones rurals com en les àrees 
urbanes. 
 
Estem parlant doncs d’una tècnica constructiva habitual i que molt sovint trobem en els 
edificis quan fem obres de rehabilitació. Les qualitats i prestacions, tant estructurals 
com tèrmiques i mediambientals, de la tàpia es van posant en valor dia a dia, fins al 
punt de ser utilitzada amb èxit en construccions contemporànies, i els valors 
patrimonials d’aquest sistema constructiu demanen la seva preservació com a part de 
la nostra història. 
 
El desconeixement i el menys teniment d’aquest material de construcció, ens han 
aconsellat l’organització d’aquesta Jornada amb una doble vesant, divulgativa dels 
seus valors i, a dreçada a tots els ciutadans, i tècnica per a la integració en l’edifici 
rehabilitat. 
 

 
Sessió tècnica. De 9 a 14,00 h. 

La construcció amb tàpia al Maresme 
 
Lloc: Seu del CAATEEB a Mataró 
 
09,00 Presentació de la Jornada. 

Lluís Berenguer, Coordinador de l’Àrea de Territori i Via Pública Ajuntament de 
Mataró, David Garcia, President de l’ACE i Vocal del COAC, Toni Floriach, 
Vicepresident del CAATEEB 

 
09,30 Els sistemes constructius tradicionals al Maresme. El paper de la tàpia. 

Antoni Paricio. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya 
 
10,30 Pausa 
 
11,00 La construcció amb terra, una tradició mil·lenària encara vigent 

Emili Hormias. Professor de l’Escola de l’Edificació de Barcelona (UPC) 
 
11,45 Les parets de tàpia, des del punt de vista estructural.  

Josep Baquer. Consultor d’estructures, membre de ACE. 
 
12,30 Intervenir en parets de tàpia. Patologies i solucions. 

Manel Salicrú. Arquitecte tècnic 
 
13,15 Debat 
 
14,00 Cloenda de la Sessió tècnica 

Montserrat Rodriguez, 4ª tinent d’alcalde. Regidora delegada d’Urbanisme, 
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Mataró 
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Taller Pràctic de Construcció amb tàpia. De 16 a 18 h. 

 
Lloc: Plaça de Can Xammar (davant la seu del CAATEEB) 
 

Demostració pràctica de construcció d’una tàpia en la qual es podrà veure tant 
els elements necessaris per construir-la i el sistema de construcció, com els 
resultats que s’obtenen. 
 
 

TOTS ESTEU CONVIDATS A FER UN TROS DE PARET DE TÀPIA AMB LES 
VOSTRES MANS!! 

 
 
 
 
 
 

Taula Rodona. De 19 a 20:30 h. 
 
La paret de tàpia, un sistema constructiu tradicional de 

Mataró, que cal preservar. 
 
Lloc: Seu del CAATEEB a Mataró 
 
 
Ponents 

Emili Hormias. Professor de l’Escola de l’Edificació de Barcelona (UPC) 
Laureà Miró, Arquitecte consultor d’estructures i membre de l’ACE 
Manel Salicrú. Arquitecte tècnic 
 
Moderador: Xavier Casanovas. Arquitecte Tècnic. Cap Rehabilitació 
CAATEEB 
 

 
 


