
DIADA  A L’ECOCENTRE MAS LLUERNA

El dia 24 de Maig es proposa una
convivència centrada en  valors i actituds
humans i ambientals; cercar l’harmonia
global i la coherència entre els àmbits
personal, social i ambiental.
En alguns moments s’exercitarà l’ampliació
de la consciència  global i dels sentits.
.
Es farà un recorregut guiat  i comentat  de
les instal·lacions ecològiques en
funcionament. D’aquestes experiencies es
poden extreure referències per a millorar la
sostenibilitat  de models de vida tant per al
medi rural com urbà.
A les instal.lacions de l’ecocentre  es
mostrarà com s’experimenta l’aplicació  de
tecnologies netes,  basades amb  recursos propers directes, abundants i simples. A imitació
de la natura s’intenta de tancar els cicles en la gestio dels nutrients i de l’energia

Es presentarà com s’aplica  la permacultura a l’espai, 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, d’intervencions agrícoles i d’introducció
d’espècies en regressió. També es podran fer consultes relacionades amb els temes
esmentats.

Sobre autosuficiència energètica es mostrarà, la instal.lació fotovoltaïca, l’escalfament i
refrigeració amb murs radiants i energies renovables, la solar tèrmica activa i algunes
tecnologies d'aprofitament solar passiu.

El punt saborós passarà per  les tecnologies
d'assecatge de fruites i de cuina solar.

Referent als  residus, es podrà conèixer un
servei  latrina de compostatge tipus “clivus
multrum”,  un en  funcionament  i altres en
preparació. Es un sistema de gestió dels
residus humans per tancar el cicle dels
nutrients.

En l'apartat de bioconstrucció es visitarà
amb detall el projecte Llumdesol (en
construcció).
Una construcció de mínim impacte ambiental, feta  a partir de materials locals:  bales de
palla, fusta , terra i amb una coberta vegetal.
També l’aplicació  del “mur Trombe” com a captador energètic solar pasiu.



CRONOGRAMA

10:00 Recepció de visitants i gestió de
          la inscripció ( es prega puntualitat)
10:15 Reconeixement vital i joc conscient.
10:30 Inici visita. Entorn i permacultura
          fruiters, hort i animals.
11:30 Cuina solar, petit tast  i infusió.
12:00 Com s’ha fet Llumdesol: visita,

comentaris dels processos i murs radiants
 
14:00 Dinar solar (si fa sol). Alimentació conscient

15:30 Sobretaula d’ intercanvi
          d’experiències i coneixements .
16:00 Instal·lacions: latrina de compostatge,
          eficiència energètica i aplicacions
          bioclimàtiques. Energia tèrmica i 

fotovoltaïca.

18:30 Comentaris i acomiadament

CONDICIONS
 El dinar solar bàsic fet amb productes
ecològics locals consistirà amb una
amanida del temps i unes patates al sol
amb all i oli de codony. Qui ho
necessiti pot dur alguna cosa més per
completar proteïnes. així com el que
es vulgui per compartir.
La visita inclou manual informatiu
Cdrom

El cost del dinar és de 8  i la
col·laboració de suport al projecte
20 , o el que puguis.

Places limitades a 20 persones

Per inscriure’s cal trucar al tlf. 973 292 012 o enviar un correu-e a:

maslluerna@yahoo.es

ACTIVITAT AVALADA PER LA FUNDACIÓ TERRA, L’ECOLOGIA PRÀCTICA EN ACCIÓ:
MÉS INFORMACIÓ A www.terra.org


