
 

JORNADES DE BIOARQUITECTURA 
24 de maig 

 

J1. BIOCONSTRUCCIÓ I BIOCLIMÀTICA 
Es tracta d'apropar al públic els conceptes de bioconstrucció i bioclimàtica. Eines i propostes per a resoldre des del projecte els problemes de l'alt consum energètic a 
les construccions i després en el posterior ús dels edificis. Com fer edificis mes saludables i explicar perquè treballant així contribuïm a la reducció de les emissions 
de CO2, a la reducció dels components contaminants en el medi ambient i en l'ambient interior en el que vivim.  
Com des del món de la construcció i del disseny dels habitatges podem contribuir a deixar una petja ecològica menor i a millorar el medi ambient. 
 
 
9:00h. Recepció i presentació de la jornada. 

A càrrec de: Miquel Rey President del Tecnocampus 
9:30h. Primera ponència 

BIOCONSTRUCCIÓ.  
Ivet Compañó. Arquitecta. 
Cofundadora del despatx d’arquitectes LATERCERAPELL.  

Especialista en bioconstrucció.  
10:00h. Segona ponència 

CLIMATITZACIÓ EFICIENT I SALUDABLE PER A CLIMES TEMPERATS 

Lluís Grau i Molist. Arquitecte. 

Soci i administrador de Duran i Grau Arquitectes i Associats SLPU. 
Especialista en edificació sostenible. Vocal de la junta de Govern d’AUS (Agrupació d’arquitectura i sostenibilitat del Col·legi d’arquitectes de Catalunya).  

10:30h. Tercera ponència 

PASSIV HAUS: “CAP ALS EDIFICIS DE CONSUM QUASI ZERO” 
Amarante Barambio i Buisán. Arquitecte. 

Especialista en Passiv Haus i en biconstrucció. Gerent de la Plataforma d’Edificació Passiv Haus a Espanya. 
11:00h. Esmorzar i activitat programada 

12:00h. Quarta ponència 

EXPERIÈNCIA D’UN BIOCONSTRUCTOR 

Eric García. Ecoconstructor. 
Especialista en construccions de fusta i construccions de palla. 

12:30h. Cinquena ponència 

UNA CASA URBANA MÉS SOSTENIBLE 

Antoni Mestres. Físic i divulgador. 
Un dels seus hobbie és aconseguir que la casa on viu la seva família sigui una mica més sostenible que l'any anterior. 

13:00h. Taula rodona i debat 
 
Informació general 
Horari: de 9 a 14h. 
De cara a l'Octubre d'aquest any al Tecnocampus s'iniciarà un postgrau de Bioarquitectura, aquestes jornades fan referència a temàtiques que es desenvoluparan de manera mes extensa dins el programa d'aquesta 
formació. Aquestes jornades són obertes a tots els públics. 
 
Inscripcions 
Preu per jornada: 10 euros. 
Inscripció conjunta a les 3 jornades: 25 euros. 
http://www.tecnocampus.cat/ca/bioarquitectura 
 
Organitza: 


