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Amigos da Terra
Rúa Velázquez Moreno, 9 - 2º D. 36202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: [34] 986 229 089
e-mail: info@ascorcerizas.com

PROGRAMA-WORKSHOP DE BIOCONSTRUCIÓN
Sábado 22 de febreiro
10.30

CHEGADA-RECEPCIÓN

11.00

ÉSTA É A NOSA ENERXÍA:

Coñecendo como formar parte activa na xestión da electricidade como consumidora e posible
produtora. Queremos lanzar unha mensaxe clara á cidadanía: é posible desconectarse da rede e
conectarse á enerxía solar; paralelamente reclamamos unhas políticas enerxéticas que fomenten as
renovables e unha enerxía descentralizada.
•

Presentación do informe elaborado por Amigos de la Tierra:
Cultiva tu propia energía. 10 alternativas para la independencia energética

•

Visita ás instalacións de As Corcerizas, unha illa enerxética 100% renovable.

•

Arquitectura bioclimática: medidas eficientes no uso da enerxía
14.30

XANTAR

16.30

INTRODUCIÓN Á BIOCONSTRUCIÓN:

•

Principios e criterios de bioconstrución

•

Materiais de bioconstrución e criterios de selección

•

Sistemas construtivos e técnicas

•

Sentirse cómodo/a a nivel térmico

•

Estratexias de eficiencia térmica

•

18.30

DESCANSO

19.00

BENEFICIOS E USOS DA CONSTRUCIÓN CON BARRO

Coñecemento das diferentes técnicas de construción con barro cru: tapial; paredes divisorias;
ladrillos, revocos; solos; etc.

•

Preparación práctica de morteiros

amigos da terra forma parte de amigos de la tierra internacional [foei], unha
federación de organizacións de todo o mundo activas en campañas para
protexer o medio ambiente e crear sociedades sostibles
amigos da terra figura no rexistro central de asociacións co número 84/98

Domingo 23 de febreiro
10.30

PRÁCTICA DE MUROS RADIANTES CON BARRO CRÚ PARA CALEFACCIÓN
No comedor e aula de As Corcerizas construiremos estos sistemas eficientes e saudables

14.30

XANTAR

16.30

REMATE, RECOLLIDA E CONCLUSIÓNS

18.30

FIN DAS XORNADAS-DESPEDIDA
IMPARTEN O CURSO

•

Amigos da Terra

•

Guido Tomasini, artesano e bioconstrutor
DIRIXIDO A

O curso está dirixido ao público en xeral, calquera persoa interesada en incorporar sistemas alternativos
no fogar; especialmente dirixido a autoconstrutores/as, estudantes e profesionais da construción e
bioconstrución, arquitectura, urbanismo, enxeñeiría, xestión do territorio, etc.

CO APOIO DE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD:

amigos da terra forma parte de amigos de la tierra internacional [foei], unha
federación de organizacións de todo o mundo activas en campañas para
protexer o medio ambiente e crear sociedades sostibles
amigos da terra figura no rexistro central de asociacións co número 84/98

