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Sóc llicenciada en arquitectura per l’escola Tècnica superior d’arquitectura de Barcelona, 
Treballo en diversos despatxos professionals durant els estudis i exerceixo com a arquitecta 
pel meu compte en finalitzar-los. Cercant donar coherència a les meves creences i actituds 
personals amb la vida laboral decideixo, després de molta cerca, estudiar el Màster de 
Bioconstrucció impartit per La Universitat de Lleida i l’ITL i comença llavors un camí de 
descobriment i treball intens i apassionant. Segueixo formant-me en diversos àmbits, 
materials, bioclimàtica, eficiència energètica, biohabitabilitat, geobiologia, instal·lacions i 
efectes en la salut, project management, etc.  
En l’actualitat em dedico a exercir la bioarquitectura, principalment en l’àmbit de la 
rehabilitació. Treballo creient fermament en aquest camí sota dues premisses que fan 
referència a la salut i la sostenibilitat.  
 “Davant el fet provat que alguns edificis poden fer emmalaltir els seus usuaris, com a tècnics 
en som co-responsables. Revulsiu que al despatx ens porta a treballar cada dia en noves 
maneres de fer que tenen com a prioritat les persones”  
“L’habitatge més ecològic que hi ha, és aquell que no es construeix, per tant arreglem el que 
tenim.”  
Dediquem esforços en l’àmbit de la divulgació, difondre i escampar tots aquests coneixements 
s’ha convertit en una prioritat. En aquest moments està col·laborant amb el postgrau de  
sostenibilitat i arquitectura que imparteix l’escola Sert, i juntament amb Mireia Mas, són les 
impulsores i coordinadores de les jornades de Bioarquitectura que s’estan impartint 
actualment al Tecnocampus de Mataró i del Postgrau de Bioarquitectura que iniciarà la seva 
primera edició a l’Octubre del 2013.  



DADES PERSONALS  
 
Nom:   Ivet Compañó i Padrós 
Data de Naixement:  15 d’agost de 1977 
Adreça:   Carrer Hospital 2 Bis baix 4a - Mataró 
Telèfon:  93 180 81 28 
 
 
FORMACIÓ ACADÈMICA          
 
05/ 2012 – Màster en Bioconstrucció (UDL – Universitat de Lleida en col·laboració amb l’Institut 
alemany de Bioconstrucció)  
11/ 2009 – Postgrau Project Management (COAC - Escola Sert) 
11/ 2009 – Curs “l’Habitatge saludable” Geobiologia i Bioconstrucció 
04/ 2007 – Llicenciatura en arquitectura a  l'escola Superior d'Arquitectura de Barcelona 
 
CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ I SEMINARIS        
 
El Camí de la cooperació - Solidaritat Internacional, Arquitectes sense Fronteres, 2012 
Construcció amb bales de palla, 2011 
Rehabilitació sostenible de Masies, 2011 
Construcció amb superadobe, 2011 
Instructora de kundalini Yoga, 2011 
SOS’10 – Seminaris de Bioconstrucció 2010 
Jornades de Bioconstrucció a Graus 2010 
Vivenda saludable, geobiología y biohabitabilidad, 2009 
Jornades Passivhaus 2009 
Congrés internacional salud y hàbitat, 2006 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D'ARQUITECTA       
Gener 2007  actualment – LATERCERAPELL, arquitectura en bioconstrucció 
  
-  Projecte de rehabilitació energética feta en Bioconstrucció d’habitatge. Sabadell (2013) 
- Assessorament per reforma energètica de granja de pollastres. Manresa. (2013) 
- Projecte d’adequació energètica d’habitatge en bioconstrucció. Mataró (2012) 
- Projecte de reforma d’habitatge en bioconstrucció. Barcelona (2012) 
-  Projecte de reforma de dos habitatges en bioconstrucció a Mataró (2011) 
- Projecte de cobert de bioconstrucció a Mataró (2011) 
- Assessorament per reforma energètica d’habitatge en bioconstrucció. La Llacuna (2011) 
- Projecte de reforma d’habitatge a Sant Llorenç Savall (2010) 
- Projecte de rehabilitació de façana d’edifici plurif. d’habitatges a Barcelona (2009) 
- Projecte de Canvi d'us d'estudi a Habitatge a Badalona (2009) 
- Projecte de canvi d'us de local a habitatge a Barcelona (2009) 
- Projecte de legalització d’habitatge unifamiliar aïllat a Caldes d’Estrach (2009) 
- Projecte de reforma interior d'un habitatge a Barcelona (2009) 
- Projecte de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar a Lliçà d’Amunt (2009) 
- Edifici plurifamiliar de 5 habitatges entre mitgeres. Mataró (2008) 
- Habitatge unifamiliar aïllat. Mataró. (2007) 
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Llafranc. (2007) 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT     
Febrer 2012 actualment  
- Docent Escola Sert -  Col·legi d’arquitectes de Catalunya – març 2013 

 “Postgrau arquitectura i sostenibilitat” Demarcació de Barcelona 
- Ponent Escola agrària de Manresa – Maig 2012 

“jornades de materials naturals per a la construcció”  
- Docent Escola Sert -  Col·legi d’arquitectes de Catalunya – Maig 2012 

“Postgrau arquitectura i sostenibilitat”  
- Ponent col·laborador de l’empresa RMT-NITA SA – Febrer 2012 – actualment 
 



EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL     
Febrer 2011 - Juliol 2011 – Projectes com a professional lliberal 
Projecte de reforma i ampliació de la maternitat de l'Hospital Regional de Bafatá - Guinea 
Bissau en col·laboració amb l’ONG Intercanvi. 
 
COL·LABORACIONS           
Gener 2005 – Març 2008 
- Col·laboració amb Gemma Sallent,  arquitecta. 
- Col·laboració amb Lourdes Subirana, arquitecta. 
- Col·laboració amb Anna Brullet i Lligoña arquitecta. 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN DESPATXOS D’ARQUITECTURA     
Febrer 2003 - Gener 2005 
Despatx Antoni Bou i Monclús, arquitecte. Mataró. 
Juliol 2000 - febrer 2003  
Despatx  de Glòria Cervós i Prilló, arquitecta. Barcelona. 
Juny 1998 - juliol 2000 
Despatx Anna Brullet i Lligoña, arquitecta. Mataró. 
 


