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XORNADAS DE PORTAS ABERTAS SOBRE BIOCONSTRUCIÓN

Pretendemos que o Campo de Traballo que desenvolverá Amigos da Terra, conforme un

exemplo práctico e vivencial  das   técnicas bioclimáticas e materiais ecolóxicos exis tentes

para  a  minimización  dos  impactos  ambientais,  sociais  e  que sobre  a  nosa propia  saúde,  se

xeneran co noso xeito de vida. Co obxectivo de comprobar as posibles solucións aplicables nas

nosas propias vivendas, poderemos facer dos nosos fogares espazos máis confortables para nós

e máis respectuosos co planeta. 

Dentro deste contexto, levaranse a cabo algunhas ponencias abertas ao público.

Xornadas de Portas abertas:

- Sabado 21 de Agosto: 

16.30h  - Pinturas e aceites ecolóxicos.

Relator/a: Alexandre Domínguez.

18.30h  - Visita  polas  instalacións:  coñecemento  da  viabilidade  e  funcionamento  das

enerxías  renovables;  criterios  e  materiais  de  bioconstrución  e  arquitectura  bioclimática

empregados;  sistema  de  biodepuración  das  augas  a  través  dun  filtro  de  plantas  en

flotación.

Relator/as : equipo de Amigos da Terra.

- Domingo 22 de Agosto:

10.00h a 14.00h  -  Bioconstrución e Arquitectura Bioclimática.

Criterios para unha construción sostible

Emprego de diferentes materiais e técnicas de bioconstrución

Parámetros bioclimáticos. Enerxía solar pasiva

Relator : Juan Abia, responsable de formación da  Red Verde, Materiais ecolóxicos para

Bioconstrución.
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- Mércores 25 de Agosto:

12.00h - A construción de estructuras con balas de palla

Relatores/as : Rede de Permacultura Ibérica Nodo Noroeste

13.00h -  A construción con barro

Relator : Guido A. Tomasini, Bioconstrutor.

Máis información e reservas

Tlf: 988 374 318

Correo: info@ascorcerizas.com

   


