Formació
Escoles Agràries

Curs de bioconstrucció amb canya
Constantí, del 2 al 20 juny de 2022

Presentació i objectius
La bioconstrucció és un conjunt de tècniques constructives que busquen la utilització de materials minerals o
orgànics, amb poca petjada ecològica i respectuosos amb el medi i amb les persones que l’habiten. Algunes
d'aquestes tècniques i materials són tradicionals i d'altres molt innovadores.
Els darrers anys s'ha estès aquest tipus de construcció tant a ciutats com al món rural. S’ha posat en valor
aquest tipus d’arquitectura que s’integra al paisatge, molt sostenible i que pretenen aprofitar materials generats
en l’activitat agrícola o el seu entorn.
L'objectiu del curs és presentar conceptes bàsics, tècniques i materials que s'utilitzen en la bioconstrucció, on
ens centrarem amb l’ús de la canya com a material principal.
El curs és eminentment pràctic, on les explicacions teòriques estan reforçades amb exercicis pràctics.

Programa
INTRODUCCIÓ A LA BIOCONSTRUCIÓ
Conceptes generals i tècniques utilitzades en la de bioconstrucció
Materials utilitzats en bioconstrucció i execució d’una obra
LA CANYA: CARACTERÍSTIQUES, MANIPULACIÓ, SELECCIÓ I USOS
INTRODUCCIÓ ALS ENLLUÏTS
PART PRÀCTICA
La canya: preparació i classificació del material
Diferents tècniques constructives

Professorat
Xavier Mercadé Barrientos i Marta Fernández Soriano, Mas la Llum

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària de Mas Bové,
Constantí

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Mas Bové,
en el següent formulari: Inscripcions

Calendari i horari
2, 3, 9, 10, 13, 16, 17 i 20 de juny
de 16.00 a 20.00 h
Durada: 32 h
Es recomana portar guants, roba
de treball i sabata tancada per a la
realització del curs.

Coordinadora: Montse Martorell telèfon 977 343 289
ext. 02. a/e montsemartorell@gencat.cat
Cost del curs: 54 €
Cost segons ordre de preus públics de les escoles agràries de
l’ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març.
Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per
la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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