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JORNADES DE BIOARQUITECTURA 

Dia 18 de juny  
 

J2. EDIFICIS I HABITATGES SALUDABLES 
Ja fa anys que es parla d'edificis malalts, què vol dir això? La comprensió del que és un edifici saludable ens porta a entendre com hem d'obrar a partir d'ara, què hem de tenir en compte 

alhora de dissenyar i escollir materials, fins i tot com hem d'usar l'edifici després del final d'obra. Es tracta de saber què son les radiacions naturals i com hem saturat les ciutats de radiacions 

artificials, camps electromagnètics, ones de baixa i alta freqüència, ones ionitzants, augment de l'electrostàtica i dels contaminants. Què passa amb les nanopartícules? 

Conèixer els paràmetres d'ambient interior saludable, saber quines malalties provoca un edifici malalt, tenir una persona afectada que ens expliqui la seva experiència i un advocat que ens 

instrueixi en quin son els nostres drets i deures davant d'aquesta problemàtica, què podem considerar com a legalment un edifici malalt, què hi podem fer per defensar els nostres interessos: 

des dels supòsits de ruïna d’una edificació o la “ITV” dels edificis fins als elements que afecten la nostra salut en un edifici. Regulació existent i procediments per defensar-los. 

 

9:00h. Recepció i presentació de la jornada. 

9:30h. Primera ponència 

VIURE EN EDIFICIS SALUDABLES. OPCIONS PER EVITAR LA SÍNDROME DE L’EDIFICI MALALT. 

Elisabet Silvestre. Doctora en Biologia. 

Especialista en la disciplina de la Biologia i la Medicina de l’hàbitat. Col·laborant com a assessora en temes de salut en relació a l’hàbitat amb arquitectes, metges i associacions de 

persones afectades ambientals. 

10:15h. Activitat programada 

PRÀCTICA DE MEDICIONS 

Juan Carles López, gerente de la Empresa Metacercat SL 

Expert en geobiologia i radiacions a l’hàbitat. 

11:15 h. Esmorzar 

11:45 h. Segona ponència 

CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA: LA PROTECCIÓ DE LES VIVENDES 

Juan Carles López, gerente de la Empresa Metacercat SL 

Expert en geobiologia i radiacions a l’hàbitat. 

12:30 h Tercera ponència 

L’ELECTROSENSIBILITAT COM A DISCAPACITAT FUNCIONAL. 

Patricia-motserrat Ferrer Fernandez, presidenta de l’associació Oikos Ambiental de Mataró. 

Representant de l’Associació Oikos Ambiental. Especialitzats en tema de la contaminació electromagnètica, CEM. Entitat sense ànim de lucre formada el 2004 i establerta a Mataró que 

dóna assessorament tant a nivell local, nacional com internacionalment. 

13:00h. Quarta ponència 

QUÈ FEM COM A CIUTADANS DAVANT UN EDIFICI MALALT? 

David Izquierdo, advocat. 

Especialista en casos de CEM i SEE 

13:30h. 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: 

http://www.oikosambiental.org/
http://www.tecnocampus.cat/ca/postgrau-bioarquitectura
http://www.tecnocampus.cat/ca/bioarquitectura

