FITXA DEL CURS

Manteniment
d’embarcacions
de fusta
Cursos de manteniment d’embarcacions d’esbarjo

22 i 29 d’abril 2017
La fusta com a element constructiu ha estat empleada des dels temps més
remots, la seva naturalesa orgànica ens fa gaudir de qualitats com la textura
i la presència que difícilment trobarem en els materials de construcció moderns.
Les embarcacions de fusta mantenen aquesta naturalesa romàntica i acollidora,
només hem de conèixer quin és el tracte més adequat per mantenir aquest valor
al llarg dels anys.
Col·labora:

www.mmb.cat

Nom del curs

Manteniment d’embarcacions de fusta

Dates i horari

22 i 29 d’abril 2017
De 9.30 a 13.30 h

Lloc
Impartit per

Preu
Objectius

Institut de Nàutica de Barcelona. Pg. Joan de Borbó, 100
Joan Guerrero. Mestre d’aixa amb 17 anys d’experiència en el
manteniment i la reparació de vaixells de fusta, especialment en
la fabricació i manteniment de cobertes. És docent de l’especialitat
de fusteria de l’Institut de Nàutica de Barcelona i també va treballar
de docent a l’escola taller del Consorci El Far.
150 €
•
•
•
•
•

Contingut

•
•
•
•

Conèixer i saber quins són els principals enemics d’un vaixell de
fusta.
Adquirir els coneixements bàsics per mantenir una embarcació
de fusta.
Adquirir els coneixements necessaris per poder tenir un bon
diagnòstic de l’estat d’una embarcació de fusta.
Conèixer la tècnica, eines i materials per calafatar.
Fer una bona gestió dels residus produïts en el manteniment
de vaixells de fusta.
Conèixer l’estructura d’un vaixell de fusta.
Quins són els motius pels quals es malmet la fusta; agents biòtics
i agents físics.
Procediments a seguir per retardar el deteriorament
de l’embarcació.
Selecció de la fusta. La millor fusta a cada lloc.

Pràctiques:
• Diagnosticar l’abast del treball en les avaries.
• Sanejat i neteja de zones afectades.
• Tècniques de substitució de peces.
• Calafateig.

Més informació: puigrcr@mmb.cat | Tel. 933 429 920

