
1.- FIRHÀBITAT FORMACIÓ 

 

Setembre 21 

Curs: ESPECIALITZACIÓ EN MESURES AMBIENTALS EN BIOCONSTRUCCIÓ 

IEB (part A) 

Tipologia: Curs tancat adreçat a professionals amb màster IEB 

Data: Dilluns 13 a diumenge 19 

Lloc: La Creu de la Pinya (Berga) 

Professors: Sílvia de Santos García - Carles Labèrnia Badia 

Entitat organitzadora o responsable: IEB 

 

Octubre 21 

Curs: INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BIOCOMPATIBLES (I) 

Tipologia: Curs obert adreçat a instal.ladors electricistes  

Professors: Josep Maria del Campo  

Entitat organitzadora o responsable: +HABITABLE  

 

Febrer 22 

Curs: INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BIOCOMPATIBLES (II) 

Tipologia: Curs obert adreçat a instal.ladors electricistes  

Professors: Josep Maria del Campo  

Entitat organitzadora o responsable: +HABITABLE 

 

Març 22 

Curs: ESPECIALITZACIÓ EN MESURES AMBIENTALS EN BIOCONSTRUCCIÓ 

IEB (part B i C) 

Tipologia: Curs tancat adreçat a professionals amb màster IEB 

Data: Dilluns 14 a diumenge 20 

Lloc: La Creu de la Pinya (Berga) 

Professors: Sílvia de Santos - Carles Labèrnia - Miquel Martínez de Morentín 

Entitat organitzadora o responsable: IEB 



 

Març 22 

Curs: ENTRAMATS VEGETALS ESPECIALITZACIÓ EN ENVANS EN 

BIOCONSTRUCCIÓ 

Tipologia: Curs adreçat a professionals de la bioconstrucció i/o autoconstructors 

Data: Dijous 3, divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6 de març  

Entitat organitzadora o responsable: ESCOLA ORÍGENS DE BIOCONSTRUCCIÓ  

 

Abril 22 

Curs: DOMO GEODÈSIC 

Tipología: Curs adreçat al públic en general 

Data: Dijous 28, divendres 29, dissabte 30 d’abril i diumenge 1 de maig  

Entitat organitzadora o responsable: ESCOLA ORÍGENS DE BIOCONSTRUCCIÓ  

 

2.- XERRADES, CONFERÈNCIES i DEBATS 

 

Setembre 21 

nom: Dormir bé, viure saludable. Com aconseguir un lloc de descans lliure 

de radiacions. 

lloc: Església vella / Espai Santa Eulàlia de Gironella 

hora: 20 h 

Dia: divendres 17 

 

Novembre 21  

nom: Com convertim un residu o un subproducte en un recurs en 

bioconstrucció. El debat de la Llana. 

Jornada en format mixt (presencial i en streaming) amb una primera part on 

analitzarem tots els materials que es poden utilitzar en bioconstrucció i que poden 

ser una sortida per alguns residus o subproductes, fomentant l’economia circular 

i les oportunitats de negoci pel sector primari.  

Acabarem la jornada amb un debat centrat únicament amb el tema de l’ús de la 

llana en bioconstrucció, manera de tractar-la i certificar-la per donar sortida a un 

subproducte que ara s’ha convertit en un residu. 

En col.laboració amb l’entitat Residu/recurs promoguda pel del Consell de 

Cambres de Comerç de Catalunya i l’Agència Catalana de Residus. 



https://www.residuorecurso.com/ca/inici 

 

Anirem informant dels detalls a mesura que confirmem espais i ponents. 

 

3.- PREMIS FIRHÀBITAT BIOCONSTRUCCIÓ 

 

Premi Firhàbitat al millor treball de recerca sobre la Bioconstrucció i 

l'Eficiència Energètica de Catalunya 

Adreçats a alumnes de Batxillerat dels instituts de la Catalunya Central (Osona, 

Bages, Berguedà, Anoia i Solsonès) que facin el treball de recerca sobre la 

temàtica de la bioconstrucció i/o l’eficiència energètica. 

 

4.- FIRHÀBITAT INVESTIGACIÓ I RECERCA 

 

Tenim identificats diversos àmbits en els quals creiem que cal fer investigació i 

recerca per trobar solucions adequades. Els principals temes en els quals volem 

incidir d’entrada són: 

• Com afecta l’electrocontaminació a la nostra salut  

 

• Ús de químics a les nostres llars  

 

• Materials naturals i ecològics que es troben en fase experimental en 

bioconstrucció  

 

5.- FIRHÀBITAT FIRA 

 

Representarà el final de curs i el tancament de les activitats 21/22. 

 

Dates: 3, 4 i 5 de juny de 2022 

 

Horaris: expositors divendres i dissabte tot el dia, diumenge només matí 

 

 

 



 

 


