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Divendres de 16 a 20 h / Dissabte i diumenge de 10 a 20 h
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HÀBITAT
SOSTENIBLE

DIRECCIÓ TÈCNICA

JORNADES TÈCNIQUES 
D’HÀBITAT SOSTENIBLE
Interrelació Arquitectura - Hàbitat – Persones

Recollint els reptes que ens vam plantejar a l’Àgora de 
Bioconstrucció a l’ECOSí 2013, hem organitzat aquestes 
Jornades Tècniques per aprofundir en la consciència 
que cal posar a l’hora de projectar i construir per 
treure un balanç positiu de la relació que s’estableix 
entre l’entorn i els humans.

Les Jornades es desenvoluparan en el Palau de Fires, 
dins el marc de la Fira ECOSÍ, dissabte 31 de maig. 

A més, els participants a les Jornades Tècniques 
tindran preferència a l’hora de reservar plaça a les 
presentacions i actes del sector Hàbitat Sostenible de 
diumenge 1 de juny a la Fira ECOSí, actes que seran 
d’accés lliure amb l’entrada a la Fira..

En aquestes jornades tècniques comptarem amb la 
presència de:

Oldrich Hozman, arquitecte de Praga, Arquitectura 
Holística que recull la Geomància, el Feng Shui, 
l’Ecologia i l’Arquitectura Orgànica.
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Gabi Barbeta, Dr. arquitecte de Girona i Porfessor a 
la EPS de la UdG,  EcoArquitectura en unitat amb la 
natura per crear hàbitats saludables i harmònics.

Julián Briz, president de PRONATUR (Sociedad 
Española de Promoción de la Naturación Urbana y 
Rural) i  professor a l’ETS de Madrid..

Àlex Puig, cobertes i murs vegetals, depuració natural 
de l’aigua, creador de la Paret Vegetal Babylon, 
administrador de Vivers Ter a Girona.

Marc Grañén, artista i paisatgista de Girona, Land Art, 
creador de Phytokinetic (jardins en moviment).

HORARIS
Dissabte, 31 de maig de 2014

[10-12 h] Oldrich Hozman: Arquitectura i Consciència. 
Ponència.

[12-14 h] Gabi Barbeta: Arquitectura i hàbitat 
sostenible. Ponència

[16-18 h] Julián Briz: Els reptes del paisatgisme i la 
ciutat verda. Ponència

[18-20 h] Taller A · Marc Grañén: paisatgisme urbà i 
pedagogia social

[19-20 h] Taller B · Àlex Puig: Murs i cobertes vegetals, 
més que una decoració

INSCRIPCIÓ 

Preu inscripció: 45€ Inscripció abans del 20 de maig  
(posterior a aqueta data subjecte a disponibilitat)
Nombre de places: 80
Horari: Dissabte 31 de maig, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Lloc: Sala 7 del Palau de Fires de Girona

TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA 
CONSTRUCCIÓ AMB PALLA
29 i 30 de maig de 2014  

Vine a construir una casa de palla a ECOSí!
El taller consistirà en la formació teòrica dels 
principals sistemes de construcció amb palla i 
la construcció pràctica d’una casa de palla amb 
estructura de fusta. Aquesta casa formarà part de la 
Fira ECOSí.
La seva durada serà de 13 hores i està dirigit a totes 
aquelles persones interessades en la construcció 
amb bales de palla. Serveix a professionals i 
no professionals com a curs introductori de les 
tècniques de construcció amb palla per ampliació dels 
coneixements o per viure l’experiència de construir 
de forma col·lectiva una petita edificació amb bales de 
palla.

INSCRIPCIÓ 

Preu inscripció: 45€ Inscripció abans del 20 de maig  
(posterior a aqueta data subjecte a disponibilitat)
Nombre de places: 20
Horari:  Dijous 29 de maig, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h
 Divendres 30 de maig, de 10 a 14 h
Lloc: Sala 7 del Palau de Fires de Girona



XERRADES I TALLERS

A més de visitar els estands i de l’àmplia oferta de 
tallers i presentacions que hi haurà durant la Fira de la 
Sostenibilitat, la Consciència Ecològica i el Creixement 
Personal a Girona, reforcem els actes relacionats 
amb l’Hàbitat Sostenible amb múltiples activitats i 
exposicions, com per exemple:

Divendres 30 de maig, de 18 a 20 h. 

[Xerrada] Recuperació de buits urbans (Sala 6) 
La reutilització dels espais perduts de la ciutat. Projectes i 
experiències d’èxit en la recuperació de buits urbans duts 
a terme per diversos col·lectius sobre l’aprofitament dels 
espais urbans en desús i la recuperació d’edificacions 
abandonades. Aquesta és una nova tendència que té per 
objectiu implicar el conjunt de la societat en la gestió de 
l’espai públic tot practicant conceptes d’ecologia urbana. 
Dinamitzat per tallerdarquitectura i amb les presentacions de 
“Habitar/inhabiting”, “Re-cooperar” i “Moviment Nòmada”.

Dissabte 31 de maig, de 10 a 18 h. 

[Taller] Construcció col·lectiva de bruc i arboç (Espai F) 
Vine a fer una gran construcció amb elements naturals i 
passa-ho bé! 
Aquest taller participatiu es basa en la construcció amb 
branques d’una estructura escultòrica. Té un doble 
objectiu lúdic i pedagògic. Obert a tots els públics i a 
càrrec de “Construcció de cabanes i refugis”, de Celrà.
Cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta

Diumenge 1 de juny, de 10 a 14 h. 

[Taller] “Somni-Realitat invisible (Espai B) 
Taller per a joves. Propostes amb la mirada dels joves 
pel viaducte de Girona. Dirigit per Pep Admetlla. A partir 
de 8 anys i especialment per a joves de 1 4a 18 anys.
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La filosofia d’aquest taller lúdic i creatiu per a nens/
es i joves és marcadament experimental i pràctic, amb 
l’objectiu de motivar la capacitat crítica en la pràctica 
de l’arquitectura en totes les seves especialitats. 
D’aquesta manera es tractarà el tema del Viaducte de 
Girona i les seves infinites possibilitats pel futur de la 
ciutat.
Cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta

Diumenge 1 de juny, de 10 a 12 h. 

[Presentacions] IN 6x10’ (Sala 7) 
Sis presentacions en format breu d’uns 10 minuts de 
sistemes constructius, projectes o models d’èxit que 
plantegin un hàbitat més sostenible i eficient.

De moment han estat seleccionats:
· Francesc Massó: Tàpia amb encenalls de suro 
natural, eficiència i sostenibilitat;
· Casa S-Low: Bioconstrucció modular amb panells de 
fusta i tàpia;
· Xiglú: Iglú de fusta de Xilacurve, sostenibles, 
modulars i adabtables;
· Phytokinetic: Cobertes verdes en moviment, 
ajardinament en vehicles;
· NewLifeConcept: Sistema d’habitatge eficient.

Dissabt



Diumenge 1 de juny, de 12 a 14 h. 

[Taller] Vine a tocar la bioconstrucció (Sala 7) 
Gironabioconstrucció farà una presentació i un taller 
pràctic per ajudar a establir criteris de bioconstrucció 
a l’hora d’escollir sistemes, materials i acabats per 
dur a terme obres i rehabilitacions, especialment en 
habitatges. Es proposaran diferents casos pràctics 
i es podrà comparar mostres de diferents materials 
naturals i sostenibles sense descuidar l’efi ciència, la 
durabilitat i la qualitat.

Diumenge 1 de juny, de 16 a 17.30 h. 

[Conferència] Arquitectura holística 
         i construcció conscient (Sala 7)
Oldrich Hozman, arquitecte des de 1989 graduat a 
l’Acadèmia d’Art, Arquitectura i Disseny de Praga, 
un dels ponents de les Jornades Tècniques d’Hàbitat 
sostenible, oferirà aquesta conferència per a tots els 
públics. Els seus dissenys incorporen els principis 
del Feng Shui, la geomància, l’ecologia i l’arquitectura 
orgànica. Dóna suport a la visió integral en la creació 
d’un medi ambient i una arquitectura sans.

Diumenge 1 de juny, de 18 a 20 h. 

[Àgora] Hàbitat i natura, reptes de la ciutat 
              i l’habitatge conscient i sostenible

Taula rodona oberta a la lliure participació 
i especialment encarada a professionals de 
l’arquitectura, el paisatgisme i la geologia. Comptarem 
amb la participació d’il·lustres convidats nacionals 
i internacionals per ajudar a plantejar preguntes i 
respostes entorn de la ciutat i l’habitatge conscient i 
sostenible.
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EXPOSICIONS

Propostes per la barraca d’horta a Salt (Espai B) 
Aquesta exposició és la mostra de prototips presentats 
al concurs organitzat per la Demarcació de Girona del 
COAC i el Laboratori d’Art, Arquitectura i Pensament 
Contemporani de la Casa de Cultura “Les Bernardes” 
de Salt. El prototip de barraca d’horta havia de ser 
feta amb vímet de i dimensions aproximades de la 
construcció de 2,40 x 2,40 x 2,40 metres. 

Habitar en una casa ecològica (Espai B)
Aquesta exposició és la mostra de les tècniques de 
bioconstrucció per a la construcció d’un habitatge 
ecològic. Recull de forma molt visual els diferents tipus 
de solucions que ens permeten viure en un entorn més 
sostenible.
Han preparat aquesta exposició estudiants de 
l’assignatura d’Arquitectura Sostenible a carrera 
d’Arquitectura de la UdG, amb col·laboració amb 
Tallerdarquitectura.

Amb la col·laboració: 

Col·legi 
d’Aparelladors 
de Catalunya

Max Madera

UdG Arquitectura 
Sostenible
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