
Una proposta de l’associació

BIOCONSTRUCCIÓ D’UNA 
CAMBRA DE BANY

Una proposta de l’associació

Dies 29, 30 d’abril i 1, 27, 28 i 29 de maig, a Castellgalí.
Inscripcions i informació a 

www.associaciolera.org
Tel. 938787035 / 672337305

Vàter sec, dutxes i lavabos

http://www.associaciolera.org


Construcció natural i sanejament ecològic
Foses sèptiques, comunes i femers, antigament tan habituals, varen ser superats per la tecnologia 
moderna del WC amb aigua, fent oblidar alguns dels seus avantatges. 
Actualment, tenim associat el vàter a l’aigua, com un element d’higiene imprescindible. Però sabies 
que el que en surt com a residu, amb molts problemes ambientals i energètics per a depurar-lo, el 
podem convertir en un recurs valuós per a la terra? 
Hem de sumar el coneixement antic a la tecnologia moderna i amb materials molt rústics com 
la terra, la fusta i la pedra, podem crear un vàter sec que ens doni un residu transformable en un 
magnífic compost.
Aquest taller és una invitació a que coneguis les tècniques de la bioconstrucció per a fer una 
instal·lació de sanitaris, que aprenguis com has de fer els càlculs per a dimensionar-la i per a que 
gaudeixis treballant amb el fang i els materials naturals, participant de l’autoconstrucció. Els 
materials utilitzats seran reciclats i autoconstruïts en la seva majoria.
El taller es planteja en dos paquests de caps de setmana, separats entre ells quatre setmanes. Tu 
participaràs plenament al principi i al final de la construcció, on podràs conèixer el procés tècnic, el 
perquè, el com del disseny, el dimensionat i els detalls més importants en el procés constructiu. 
La bioconstrucció es convertirà en una infraestructura d’ús habitual a Can Casasaias, dins del 
projecte Irehom.

Professorat: Joan Canet i Ernest Tarradellas, treballadors de la construcció natural i les tecnologies 
apropiades. 

Durada i horari: 35 hores. 29,30 abril i 1, 27, 28 i 29 de maig. Divendres tarda de 18,00 a 
21,00h; dissabte de 8,30 a 13,30h i de 17,30 a 19,30h; diumenge de 8,30 a 13,30h.
Lloc: Can Casasaies, Castellgalí. Seu de Irehom (http://www.irehom.org/contacte/)
Consulteu preus i condicions a la pàgina següent.

http://www.irehom.org/contacte/


CondiCions:

Inscripcions a www.associaciolera.org. Més informació: 672 337 305 / 93 878 70 35 o a neus@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era
Opció A 115 € 109,50 € 103,50 €
Opció B3 80,50 € + 3,5 hores de l’Ecoxarxa del Bages

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa (cal portar targeta inscripció a 
l’INEM / DNI o document acreditatiu). 2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem 
un 5% de descompte. 3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal ser-ne membre 
(consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores disponibles per a poder fer l‘intercanvi.

Forma de pagament: ingrés al núm. de compte de BBVA ES74 0182-4143-24-0200018216
Si per alguna causa s’hagués de suspendre el curs, els diners avançats podran romandre com a reserva per a inscripcions posteriors, 
o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la persona inscrita. / Si és la persona inscrita la que no pot assistir a 
l’activitat per alguna causa, només es retornaran els diners avançats si s’avisa abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de despeses 
de gestió. / Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi hagin de constar i avisar 
abans que s’acabi el curs. / Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, pots 
sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 
però no reben cap ajut econòmic d’enlloc. Els ingressos 
per inscripcions permeten dignificar i sostenir la feina 
del professorat i la de l’àrea de formació de l’entitat 
organitzadora.

A través dels nostres descomptes intentem facilitar l’accés 
a la formació a aquelles persones que tenen dificultats 
econòmiques. També són una deferència als socis/es de 
L’Era que, amb la seva quota, sostenen el nostre projecte 
de difusió i promoció de l’agroecologia i les energies 
renovables.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

www.facebook.com/associaciolera
Tel. 93 878 70 35

També són projectes de l’associació L’Era:
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