
MANIFEST D’AVIÀ PER UN COMPROMÍS EN BIOCONSTRUCCIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha impulsat FIRHÀBITAT- La Fira de la 

Bioconstrucció i l'eficiència energètica amb la finalitat de generar consciència sobre aquest model de 

construcció així com fomentar la col·laboració entre professionals i empreses del sector. El certamen 

pretén donar a conèixer la metodologia de la bioconstrucció, basada en l'edificació sostenible i 

saludable amb materials naturals i aprofitament d'energies renovables que procurin la màxima 

eficiència. FIRHÀBITAT treballa per posicionar el Berguedà com a territori referent en el sector de la 

bioconstrucció i l’eficiència energètica amb la col·laboració d’entitats, universitats i associacions, no 

només en l’organització del certamen, sinó també posant en marxa activitats formatives dirigides a 

fomentar l'especialització en diversos àmbits de la bioconstrucció. L'objectiu és aconseguir un entorn 

vital saludable, rehabilitar-lo sota criteris ecològics i socials i aconseguir l'autosuficiència energètica. 

Per això, els/les persones, administracions, empreses i entitats sotasignats, ens comprometem a: 

● Impulsar actuacions constructives i d’edificació on es tinguin en compte, en la mesura que sigui 

possible, el clima interior, la biohabitabilitat, els materials de construcció i equipament saludables, el 

disseny interior i arquitectònic, el respecte al medi ambient, l’ús eficient de l’energia, l’aigua i hàbitat 

eco social. 

● Fomentar l'eficiència energètica intentant establir objectius assolibles, per petits que siguin, per 

contribuir no només a l'estalvi energètic -reduint el consum-, sinó a la consecució d'una 

autosuficiència energètica. 

● Potenciar l'economia circular, especialment en la utilització dels materials de construcció, des 

d'aquesta visió “cradle to cradle” (del bressol al bressol), és a dir, intentant introduir materials que no 

generin residus que hagin de ser transportats a abocador per risc d'afecció al medi ambient i puguin 

tornar a la terra d’on van sortir de manera natural. 

● Col·locar la salut de les persones al centre. Impulsar espais i edificis sota la perspectiva de la 

salubritat i el benestar de les persones que hi habiten i mitjançant un disseny interior amable i 

respectuós. 

● Col·laborar amb agents que tinguin interès i capacitat per impulsar la bioconstrucció i l’eficiència 

energètica. En un marc de diàleg, elaboració d’estratègies i de treball en comú per dur-les a terme. 

● Establir sinèrgies que facilitin espais de trobada i intercanvi amb tots els agents implicats en aquest 

nou paradigma que ha de canviar la manera com es construeix i es reforma per assolir els objectius 

mediambientals fixats per l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible promoguda per les 

Nacions Unides. L'Agenda compta amb 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que 

inclouen des de l’eradicació de la pobresa fins al combat al canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la 

dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats. 

● Fomentar la formació de professionals relacionada amb aquests àmbits per tal que tots els objectius 

abans esmentats es puguin portar a terme amb personal prou format i qualificat per fer-ho. 

● Donar suport a qualsevol acció que estigui alineada amb tots els punts anteriors per tal d’aconseguir 

el màxim de consens i tenir més força davant dels organismes que tenen la capacitat d’implementar 

els canvis necessaris a nivell normatiu i de divulgació. 

                          Avià (Berguedà), a 3 de juny de 2022 


