
   
   La bioconstrucció com 

eina de rehabilitació en 
eficiència energètica 

Jornada tècnica 
Belianes, dijous 5 de maig de 2022 

Presentació 

Reduir la demanda energètica associada 
a l’habitatge és el repte que es planteja 
com a part de la solució per frenar la crisis 
climàtica. 
En l’entorn rural, aquesta rehabilitació s’ha 
de plantejar en consonància amb la 
tipologia edificativa del territori, on la gran 
majoria d’habitatges van ser construïts 
amb tècniques antigues i no han estat 
substituïts per construccions modernes 
com passa en zones més urbanes. 
Aquests habitatges, construïts amb 
materials de proximitat, naturals, 
perdurables i fàcilment reciclables, 
estaven pensats i adaptats a l’entorn i al 
clima on es construïen, i per tant, la seva 
petjada ecològica era la mínima possible, 
en contraposició a l’estandardització de la 
producció d’habitatges de les últimes 
dècades que ha portat a augmentar 
aquesta petjada associada fins als nivells 
actuals. 
El modern concepte de bioconstrucció ens 
retorna a la manera de fer tradicional i ens 
permet rehabilitar edificis existents amb 
tècniques consonants amb les que es van 
construir, aconseguint millorar la seva 
eficiència energètica amb materials 
naturals i saludables. 

Lloc de realització 

La Fonoteca Daniel Gelabert 
Pl. Ajuntament, s/n 
25266 Belianes  
 
Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
Per a més informació: 
Sr. Víctor Martínez 
A/e: victor.martinez@urgell.cat 
Sr. Toti Obiols 
A/e: toti.obiols@urgell.cat 
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Col·laboració 

 
 

Programa 

17.30 h Presentació de la jornada 
Sr. Sebastià Mata, conseller d’Habitatge, Joventut i 
Repoblament del Consell Comarcal de l’Urgell. 

17.35 h Introducció de la primera ponència 
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega.  

17.40 h Introducció a les tècniques de bioconstrucció 
L’eficiència energètica 
Sr. Arnau Bujons, arquitecte (Casetadepalla). 

18.00 h Rehabilitació amb bioconstrucció 
Casos pràctics a les terres de Ponent 
Sr. Andreas Lindgren, bioconstructor (Biork Bioconstrucció). 

18.30 h Aplicacions del cànem en la construcció 
Sr. Albert Serra, CannabisHUB. 

19.00 h Cloenda de la jornada 
Sr. Sebastià Mata, conseller d’Habitatge, Joventut i 
Repoblament del Consell Comarcal de l’Urgell. 
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