Dissabte dia 27 d’abril:

Activitats del sector de
l’Habitatge i la Construcció

12.00 h Taller de com s'utilitzen els estris per pintar, a càrrec de Decora
Balaguer.
13.00 h L’Inodor multifuncional intel∙ligent, demostració sobre el
funcionament inodor INWAS, a càrrec de Gamma Farré de Balaguer.
17.00 h Xerrada sobre els efectes decoratius amb pintures ecològiques,
l’aplicació de pintura i veladures de calç, els efectes òxids amb eco
esmalts micacis i l’efecte del microciment amb productes base de calç,
a càrrec de Comercial Pintures de Balaguer.
18.00 h Presentació dels beneficis de l’eficiència energètica, la
sostenibilitat i el reciclatge dels sistemes de guix laminat placo, a càrrec
d’Aislacat de Balaguer.
19.00 h Taller d’habitatges saludables, com fer una façana transpirable i
saludable, a càrrec de BigMat Ochoa de Balaguer.
Lloc: al mateix estand.
19.30 h Tècniques de relaxació i postures per descansar millor, a càrrec
de Puri Buitrago Lara quiromassatgista organitzada pel Racó dels Somnis
de Balaguer.
Durant els dos dies en aquest sector es podrà visitar part de l’exposició
Més enllà de la natura, més ençà de la ciutat produïda pel Museu de la
Noguera, extreta del fons de pintura contemporània de l’Ajuntament de
Balaguer.

Diumenge dia 28 d’abril:

Activitats del sector de
l’Habitatge i la Construcció

De 11.00 h a 13.00 h Taller infantil, a càrrec del Col∙legi d’Arquitectes de
Catalunya.
13.00 h Demostració del muntatge d’una junta de pistó, a càrrec de
tallers Hidrasol de Balaguer.
Lloc. al mateix estand.
17.00 h Demostració sobre la decoració amb relleus 3D, a càrrec de
David Pons de Balaguer.
18.00 h Tècniques de relaxació i postures per descansar millor, a càrrec
de Puri Buitrago Lara quiromassatgista, organitzada pel Racó dels Somnis
de Balaguer.
19.00 h Demostració floral de com confeccionar rams i centres, a càrrec
de Rapi Plant 1 SLU de la Ràpita.

