
                                                                       

 
 

 

 

   IX Jornada Digital / Seminari Web - BioEconomic® Sitges 2020 
 

“Biofilia, connectant Salut i Benestar amb edificis i el territori” 
La naturalesa integrada en els edificis i el paisatge urbà, territori sostenible i respectuós amb la biodiversitat 

 

 
Bassa naturalitzada Jardins Terramar Sitges                                                                                                                 Foto cedida per Xavier García - Marques 

 

El Ajuntament de Sitges i BioEconomic® es complauen en convidar-vos a la IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020 

“Biofilia, connectant Salut i Benestar amb edificis i el territori” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada va adreçada a: 

Arquitectes, Enginyers, Facility Management, Institucions Públiques, empresaris, promotors i constructors 

 

Dia:               25 de Setembre de 2020                                                                                                                                                  

Horari:          9:45h a 12:00h                                              

Lloc:              Jornada Digital / Seminari Web  

Mitjançant: Plataforma Zoom del Ajuntament de Sitges   

Inscripció gratuïta: Web de BioEconomic:  www.bioeconomic.cat 

Segueix-nos a:   @BioEconomicCAT 

Hashtags IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020 #BioSitges / #ActOnClimate  

 

 

 

Inscripciones:  

Enlace mediante la página web de BioEconomic: http://www.bioeconomic.es 

Colaboradores BioEconomic gratuita 

http://www.bioeconomic.cat/
https://twitter.com/BioEconomicCAT
https://twitter.com/BioEconomicCAT
https://twitter.com/search?q=%23BioLeed2014
http://www.bioeconomic.es/


                                                                       

 
 

 

Justificació: 
Com integrar la Biofilia en els edificis i en el territori, per donar-li un 
sentit de connexió amb la naturalesa. La importància de la 
infraestructura verda en la salut. Un procés evolutiu de la selecció 
natural que actua en especies intel·ligents, la seva supervivència 
depèn de la connexió estreta amb el ambient i de la apreciació 
pràctica de las plantes i dels animals en el entorn. La construcció i la 
salut han de treballar junts, es tracta d’integrar la Biofilia, reduint els 
consums energètics dels edificis, però també de reduir i limitar els risc 
per a la salut dels usuaris. Destacarem la qualitat i el respecte per al 
medi ambient en l’edificació, profunditzant en cóm pot ser la 
construcció mes respectuosa amb la qualitat de vida i la salut de les 
persones, abordant el camp de la salut i el benestar, un aspecte clau si 
tenim en compte que passem dos terceres parts del nostre temps dins 
dels edificis.  
Els principis Passivhaus aporten un conjunt de millores globals, des de 
el usuari al  edifici fins arribar al medi ambient. Els espais es configuren 
a través de varis conceptes, podent  incloure el concepte de la Biofilia, 
com espais més naturals. 
 
                                                                                                                                                                                      Foto cedida per José M. Blas        

Programa 
 

IX Jornada Digital - Seminari Web BioEconomic® Sitges 2020  
“Biofilia, connectant Salut i Benestar amb edificis i el territori” 

Modera: Eduard Terrado, Llicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona. Col·legiat nº 1.932 

al Col·legi Oficial de Geòlegs, Regidor d’Urbanisme i d’Espais Naturals a l’Ajuntament de Sitges 

09:45 - Inauguració i benvinguda a càrrec de Aurora Carbonell, Alcaldessa de Sitges 
              Presentació a càrrec de Sebastià Parera, Manager de BioEconomic®      
 
10:00 - Novetats en certificació i en la normativa de edificació 
              Per Ainhoa Mata Pérez, Responsable del Departament de Edificis, Divisió de Gestió Energètica de l’ 
              ICAEN, Institut Català d’Energia 

10:20 - Context Global i Filosofia del Estàndard Passivhaus 
              Per Micheel Wassouf, CEO Energiehaus, Architect, Certified Passivhaus Designer, Building Certifier 

10:40 - Tendència de jardins verticals i cobertes enjardinades en el desenvolupament de les ciutats 
              Per José M. Blas, Paisatgista     

11:00 - Cas d’èxit: Nest City Lab, Nest City Lab Barcelona la màxima expressió del disseny biofílic 
              Per Sandra Martín-Lara, Fundadora  slowûp 
              i per Daniel Vilavedra, CEO - Energy & Sustainability Consultant, Ecopenta 

11:20 - Ambients interiors saludables, confortables i sostenibles   
              Per José López López, HVAC Product Manager, Eurofred 

11:40 - Cloenda Eduard Terrado i Pablo, Regidor d’Urbanisme, Espais Naturals i Sostenibilitat, Ajuntament Sitges 
                Fc. Xavier Garcia-Marquès, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sitges  

12:00 - Dubtes i preguntes 
 
 



                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  
                                 Foto cedida per José M. Blas                                                                                Foto cedida per Daniel Vilavedra, Ecopenta 
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Media Partners oficials  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte:    

BioEconomic® Plaça de l’Estació, 2  -08886- Castelldefels (Barcelona) Spain        
Telf. +34 931939314      Móvil. +34 609416985          
sparera@bioeconomic.cat      info@bioeconomic.cat    www.bioeconomic.cat     

https://www.ecopenta.com/es
http://www.sitges.cat/
https://www.bioeconomic.es/
mailto:sparera@bioeconomic.cat
mailto:info@bioeconomic.cat
http://www.bioeconomic.cat/
http://icaen.gencat.cat/es/inici/
http://www.breeam.es/
https://www.caloryfrio.com/
http://www.proinstalaciones.com/
https://www.elinstaladordigital.com/
https://www.elinstaladordigital.com/
http://www.ingenieros.es/
https://www.interempresas.net/FlipBooks/AQ/
https://www.wellcertified.com/
https://new.usgbc.org/
https://www.dgnb.de/en/index.php
http://planreih.es/
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es
http://www.gremibcn.cat/ca/informacio/revista-digital-sac
https://www.eysmunicipales.es/
https://www.obrasurbanas.es/
http://www.energiehaus.es/
http://www.sitges.cat/
http://www.josemblas.com/about
https://www.eurofred.com/
http://www.slowuparq.com
https://www.construction21.org/
http://www.ecoconstruccion.net/

