
VISITA GUIADA A L’ECOCENTRE MAS LLUERNA

El diumenge  14 de Maig i 11 de Juny, oferim la visita comentada a les instal·lacions i
experiències ecològiques en funcionament de  l’ ecocentre Mas Lluerna. Un lloc on es

posa en pràctica un estil de vida sostenible amb simplicitat i responsabilitat.

Ens adrecem a totes les persones interessades en el  coneixement de l’aplicació de
models de vida sostenibles en l’entorn rural i urbà.

Es presentarà com s’aplica la
permacultura i l’agroecologia al

ecocentre , el funcionament d'un hort

ecològic familiar, els fruiters, la
funció dels animals de granja a la

finca, la gestió de la massa forestal, i

la presència de fauna silvestre,
aportant dades bàsiques

d'identificació, caraterístiques,

varietats, ritmes naturals,
intervencions agrícoles, introducció

d’especies en regressió. També es

podran fer consultes relacionades
amb  els diversos temes.

Sobre autosuficiència energètica es mostrarà
com ser eficients energeticament, la instal.lació

fotovoltaïca, la solar tèrmica activa i algunes

tecnologies d'aprofitament solar passiu. També
una minicentral hidràulica.

El punt saborós passara per  les tecnologies

d'assecatge de fruits i cuina solar.
En gestió de residus, es podrà conèixer un servei

“ latrina de compostatge” tipus clivus multrum,  un

funcionant  i l’ altre en preparació.

Un altre apartat serà el de mobilitat sostenible,

es mostrarà un cotxe amb motor diesel preparat

per poder funcionar amb olis vegetals purs.
La bicicleta es mostrarà com mitjà de transport

versàtil i eficient.

L'art del enginy del reciclatge es manifesta amb la mostra de diverses aplicacions útils
realitzades amb garrafes de plàstics i altres materials.

En l'apartat de bioconstrucció es visitarà amb detall el projecte Llumdesol. (en

construcció)



Un habitatge de  mínim impacte
ambiental,    construït amb materials

locals, bales de palla, fusta i terra,

així com l’aplicació  del mur trombe com
a captador energètic i un teulat fet

amb coberta vegetal.

Un fons documental de bibliografia i
alguns documents audiovisuals al costat

d'un petit manual de recursos serviran

per a completar la visita formativa a
l’Ecocentre.   Es farà  practica

col·lectiva entorn a la cocció solar, ja

que es podrà elaborar aliments per al

dinar, sempre que el sol acompanyi.

CRONOGRAMA

10:00 Recepció de visitants i gestió de
la inscripció

10:15 Joc de presentació

10;30Inici visita. Entorn i permacultura
fruiters, hort i animals.

11:30 Instal·lacions: Latrina de

compostatge, minihidraúlica, tèrmica i
fotovoltaïca. Eficiència energètica i

aplicacions bioclimàtiques

12:30 Cuina solar
13:00 Com s’ha fet Llumdesol: visita, audiovisual i comentaris dels processos

14:30 Dinar

16:00 Sobretaula de Intercanvi d’experiències i coneixements
16:30 Reciclatge i aprofitament de recursos

17:00 Cotxe amb motor d'oli vegetal

18:00 Comentaris i acomiadament

CONDICIONS

Visita matí: 20 euros
Visita dia complet: 30 euros

Inclou visita comentada, manual informatiu CDROM i infusió

La visita completa inclou dinar solar amb productes ecològics i resta de visita comentada
Places limitades a 20 persones

Per inscriures cal trucar al tlf 973 292012 o enviar un correu-e a:

maslluerna@yahoo.es


