
COL·LABORA: 

 

 

 

 
 

DADES DE CONTACTE : 
 

 

 

Kiko  Xave , Luis Garcia 
tel. 629147662 –627425808 
issa@inicia.es 
http://casasdepaja.blogspot.com.es/ 

Durada: 5 dies 
Data :15 al 19 de juliol 2013 
 

Preu: 250€ (125€  més si voleu 
incloure dietes, avisant amb an-
telació) 
 
Preinscripcions: ompliu el for-
mulari adjunt i enviar-lo per e-
mail. Recordeu que és necessari 
realitzar una paga i senyal de 

100€ per reservar la plaça. 
 

Lloc: Cal Caballé, Veciana, 

(Barcelona província) 

 

 

TALLER 

   CONSTRUCCIÓ  AMB  PALLA 

Introducció: 
Fa milers d’anys que la palla i el fang s’uti-
litzen per a la construcció d’habitatges. 
El 1870 els primers colons de Nebraska co-
mençaren a construir amb bales de palla, 
cases que encara es conserven a l’actualitat. 
Avui dia, la construcció amb bales de palla, 
és estesa, pràcticament, per arreu del món. 
A Europa en podem trobar a Àustria, Alema-
nya, Anglaterra, Escòcia, Eslovènia, Itàlia, 
Bèlgica, Espanya, ... 
L’objectiu d’aquest taller és donar a conèi-
xer tècniques bàsiques necessàries per a l’i-
nici de la construcció amb palla; Un model 
de construcció sostenible i proper al nostre 
entorn, amb materials biodegradables i res-
pectuosos amb el medi ambient.  
La no generació de residus és de vital impor-
tància per a la sostenibilitat del planeta, fet 
que fa de la construcció amb palla, una gran 
aportació.  A més a més, les cases construï-
des amb aquest material econòmic, de fàcil 
manipulació i de proximitat, obtindran un alt 
poder energètic i excel·lent aïllament tèr-
mic, permetent la transpiració. 

Així doncs parlem de cases amigues del pla-

neta, de la nostra salut i la nostra butxaca! 

http://casasdepaja.blogspot.com.es/


 

Cal portar: 
 
· Lot 
· Matalasset o màrfega 
· Sac de dormir 
· Roba de treball 
· Banyador 
· Barret   
· Crema solar 
· Tovallola 
· Tenda de campanya, furgo,... 
 
Infraestructura: 
 
WC 
Dutxa calenta 
Dutxa freda exterior 
Zona acampada 
piscina 
Zona exterior per menjar 
 
Més informació: 
 
El menjar és ovo-lacteo-vegetarià (avisa si tens neces-
sitats especials) 
Número de participants: mínim 14, màxim 20. 
Si no s’aconssegueix el número mínim de participants 
amb 2 setmanes d’antel·lació, es cancel·larà el curs. 
Si es així, es retornarà la paga i senyal. 
Si cancel·les la teva reserva amb menys de 2 setma-
nes d’antel·lació, NO es retornarà la paga i senyal. Si 
es cancel·la abans si. 
 

Objectius: 

· Conèixer diverses palles: blat, civada, ordi, arròs 

· Distingir les diverses eines i utensilis 

· Manipulació de les bales: tallar, afaitar, traslladar, 

premsar,.. 

· Diversos sistemes constructius amb palla (Nebraska, 

pilars,...) i valoració de pros i contres 

· Cimentacions i banquetes. Diferències, pros i contres 

· Aixecar murs i col·locar finestres i portes 

· Diverses tipus de cobertes (una aigua, dos aigües, 

plana,..) 

· Revocats (argila, morters tècnics, fustes), com folrar              

la casa, pros i contres 

· Seguretat a la obra 

 
Contingut teòric: 
 
· Construcció amb palla. Història i futur. Masses tèrmi    
  ques 
· Planificació de la obra 
· Fonaments 
· Murs i pilars 
· Cobertes 
· Instal·lacions 
· Folrat 
             
Contingut, pràctic: 
 
· Replantejament del terreny 
· Cimentació. Omplerta de la rasa i planteig 
· Sobre cimentació, termoarcilla, pneumàtics farcits, 
· Marc inferior i estaques 
· Treball sobre les bales: tallar, pentinar, aplanar i      
   col·locar. 
· Pujar les dus primeres files de bales 
· Col·locar pre-marcs de portes i finestres 
· Coberta:  abraçadores, bigues, cobertes verdes 
· Revocats, treballs amb argila, morters de calç, mor    
   ters tècnics, fusta 

 

 
Full de preinscripció 
 
Nom i cognoms: 
 
E-mail: 
 
Telèfon de contacte: 
 
Adressa complerta: 
 
Professió: 
 
Edat: 
 
Tens coneixements sobre la 
construcción amb palla o la 
construcció en general? 
 
Com penses dormir: 
 

 Tenda de campanya

 furgoneta 

 En un allotjament extern a la    
       finca 
 

Enviar el fromulari omplert a 

   issa@inicia.es  
 

 
 
 
 
 

 

Objectius: 

· Conèixer diverses palles: blat, civada, ordi, arròs 

· Distingir les diverses eines i utensilis 

· Manipulació de les bales: tallar, afaitar, traslladar, 

premsar,.. 

· Diversos sistemes constructius amb palla (Nebraska, 

pilars,...) i valoració de pros i contres 

· Cimentacions i banquetes. Diferències, pros i contres 

· Aixecar murs i col·locar finestres i portes 

· Diverses tipus de cobertes (una aigua, dos aigües, pla-

na,..) 

· Revocats (argila, morters tècnics, fustes), com folrar              

la casa, pros i contres 

· Seguretat a la obra 

 
Contingut teòric: 
 
· Construcció amb palla. Història i futur. Masses tèrmi    
  ques 
· Planificació de la obra 
· Fonaments 
· Murs i pilars 
· Cobertes 
· Instal·lacions 
· Folrat 
             
Contingut, pràctic: 
 
· Replantejament del terreny 
· Cimentació. Omplerta de la rasa i planteig 
· Sobre cimentació, termoarcilla, pneumàtics farcits, 
· Marc inferior i estaques 
· Treball sobre les bales: tallar, pentinar, aplanar i      
   col·locar. 
· Pujar les dus primeres files de bales 
· Col·locar pre-marcs de portes i finestres 
· Coberta:  abraçadores, bigues, cobertes verdes 
· Revocats, treballs amb argila, morters de calç, mor    
   ters tècnics, fusta 

 

mailto:issa@inicia.es

