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S'inaugura la 1a Fira de
Bioconstrucció i l'Eficiència
Energètica de Catalunya a Avià
S'han programat 7 ponències amb experts del sector i dues taules rodones per
tractar temes d'actualitat amb persones de referència

La consellera Teresa Jordà en un dels 33 expositors presents en la Fira | Roger Simon

La Fira de la bioconstrucció i l'eficiència energètica ha obert portes aquest divendres, 11 de juny,
amb l'objectiu de convertir-se en el centre de referència de Catalunya durant tres dies. La
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, juntament
amb el president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, i l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, han
inaugurat la Fira. Jordà ha informat que Firhàbitat reuneix les propostes dels constructors
compromesos amb la sostenibilitat. "Cases fetes amb materials naturals, energèticament
eficients i amb autoconsum", ha afegit Jordà.
La mostra d'Avià acull més d'una quarantena d'empreses i 31 estands relacionats amb el sector.
La Fira està impulsada per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) i l'Ajuntament
d'Avià, i compta amb el suport de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consell
Comarcal del Berguedà, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i d'altres col·laboradors
publicoprivats.
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Firhàbitat té lloc a Avià i compta amb un total de 33 expositors, entre els quals 15 són del Berguedà.
La resta vénen de la Catalunya Central, Girona, l'àrea metropolitana i Castelló. Cal destacar, però,
que hi ha més d'una quarantena d'empreses representades a la fira, ja que una quinzena
d'empreses participants donaran a conèixer els seus serveis gràcies al punt que FirHàbitat ha posat
a disposició dels expositors per vendre i explicar les seves propostes.
La mostra, que és única al territori, vol ser espai de debat i reflexió del sector de la bioconstrucció i
l'eficiència energètica, és per això que s'han programat 7 ponències amb experts del sector i dues
taules rodones per tractar temes d'actualitat amb persones de referència. També s'han
organitzat tallers, un per al públic infantil, al qual hi participen els alumnes de l'escola d'Avià amb
l'objectiu d'acostar als més petits també el món de la bioconstrucció; i un segon, dirigit al públic
adult.
El certamen té un pressupost que voreja els 60.000 euros que aporten l'Associació Comarcal
d'Empresaris del Berguedà, l'Ajuntament d'Avià, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, el
Consell Comarcal del Berguedà, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'ICAE,
Banc Sabadell, Agbar i SICCAL, a banda d'una colla de col·laboradors que han confiat en el
projecte que han ajudat a fer possible aquesta primera edició, i de l'equip de voluntaris que
treballen perquè FirHàbitat sigui un fet.
Paral·lelament, FirHàbitat acull la trobada d'alumnes de l'Institut Espanyol de Baubiologie que
porta a Avià i al Berguedà una setantena de professionals del sector d'arreu del territori, convertint
la comarca en un espai de presentació dels treballs i investigacions en l'àmbit de la bioconstrucció.
Ponències i taules rodones a la Sala Ateneu
Divendres, 11 de juny
Ponència 1 | 12h. | La renaturalització de les ciutats a càrrec d'Eloi Juvillà
Ponència 2 | 17h. | Eina web ?espais interiors saludables? del Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya (COAC) a càrrec de Sònia Hernández-Montaño Bou
Ponència 3 | 18:30h. | Introducció a la bioconstrucció a càrrec de Petra Jebens-Zirkel, Jordi Pons i
+Habitable, com a assessoria IEB
Dissabte, 12 de juny
Ponència 4 | 16h. | Reformes energètiques en bioconstrucció a càrrec de Ton Fontdevila
Taula Rodona | 17:30h. | La manca d'habitatge, els habitatges buits, el repoblament i les
alternatives d'accés a l'habitatge amb Ton Lloret (Repoblem), Estel Jou (Undos Arquitectura La Masoveria), Lou Rectoret (Masies x Viure), Bosco Cusó (La Raval) i Carme Ferrer (Alcaldessa
Senan - Vicepresidenta de Micropobles)
Diumenge, 13 de juny
Ponència 5 | 11h. | Tractaments naturals de la fusta a càrrec de Carles Labèrnia
Ponència 6 | 12:30h. | Sistemes de ventilació eficients a càrrec de Jesús Soto
Ponència 7 | 16h. | SQM i electrosensibilitat a càrrec de Dr Joaquim Fernández
Taula Rodona | 17:30h. | Oportunitats i possibilitats d'aplicacions pràctiques de la
bioconstrucció i l'eficiència energètica als ens locals amb Joan Josep Escobar (Cap divisió de
gestió energètica ICAEN), Anna M. Font (Rble. Tècnica Oficina d'Habitatge. Diputació de
Barcelona), Eloi Juvilla (Membre d'Entorn Urbà i Salut - Diputació de Barcelona) i Moisès Masanas
(Alcalde de Saldes)
Expositors. Presentacions serveis i productes
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Divendres, 11 de juny
11h. | GREMI D'INSTAL·LADORS a càrrec de Ferran Soler
El paper del gremi dins del sector i avantatges pels agremiats.
13h. | ROTH IBERICA SA a càrrec de Miguel Berdiel
El ?ciclo integral del agua?; Desalación - Potabilización - Reutilización - Depuración. Normativa de
Catalunya.
13:40h. | BAXI CLIMATIZACIÓN, S.L.U. a càrrec de Joan Reig
L'Aerotèrmia com a sistema d'energia renovable. Ventilació amb recuperador de calor, habitatges
sans i eficients.
14:40h. | PERALBA S.A. a càrrec d'Eduard Vila
Solar fotovoltaic. Inquietuds dels projectistes
16:20h. | ATH APLICACIONES TÉCNICAS HIDRÁULICAS, S.L. a càrrec de Joan Reig
Tractament d'aigua als circuits tancats de calefacció.
Dissabte, 12 de juny
10h. | PEDRAMATIES a càrrec de Gemma Ribalta
La pedra del País, un dels materials més sostenibles.
10:40h. | SANESCO a càrrec de Laura Halminen
Ecosanejament i vàters secs.
11:20h. | ECOARQUITECTURA GABI BARBETA a càrrec de Gabriel Barbeta
Projectes des del cor.
12h. | SICCAL a càrrec de Joan Guim
Sistemes ecològics pel tractament d'aigües.
12:40h. | MÉS HABITABLE a càrrec de David Casas Llopis
Què és un estudi de biohabitabilitat?
15:20h. | ORÍGENS ESCOLA TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓ a càrrec de Marc Binefa
Formació pràctica i bioconstrucció. Presentació cursos 2021-2022
Diumenge, 13 de juny
10h. | PURA TERRA a càrrec d'Oriol Balliu
Terra per construir, Terra per viure
10:45h. | IGNISDOM a càrrec de Julià Aznar i Celestí Sistach
Presentació de la primera caldera mural de pellet.
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