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1. TEMA CONDUCTOR 

LA BIOARQUITECTURA A LA MEDITERRÀNIA 

En el llarg procés de millorar l'habitabilitat dels espais on habita, l'ésser humà va buscar 

en primer lloc un refugi on protegir-se de les inclemències del temps, després va aspirar 

a una major dimensió espacial, a continuació va intentar millorar les qualitats d'aquest 

espai i finalment es produeix la demanda-sovint oblidada en l'actualitat-que l'espai 

que habita sigui saludable. Aquesta vella aspiració, vinculada a la relació entre la 

persona i l'entorn que l'envolta i que modifica amb el seu viure i habitar, és el subjecte 

d'atenció de la Bioarquitectura. 

 

Hem de reconèixer que en l'actualitat, el tema de l'arquitectura i la salut, tan buscat i 

aconseguit per l'arquitectura popular, ha estat ignorat i marginat de les Universitats, i 

del coneixement popular i de la majoria dels subjectes que intervenen en el procés 

edificatori. És urgent resoldre aquest abandonament. El continu increment de malalties 

degudes a la mala qualitat dels ambients en els quals vivim i treballem és un toc 

d'alarma que ens condueix a la recerca de la qualitat de vida a la qual tots aspirem. El 

Congrés s'inscriu en aquesta voluntat. 

 

Gran part de la cultura pròpia de la Bioarquitectura ens arriba d'Alemanya i altres 

països més rics i amb un clima més fred que el nostre. Donada l'estreta relació de la 

Bioarquitectura amb el clima, la cultura i la naturalesa de cada lloc, sembla obvi que 

el clima mediterrani gaudeix d'especificitats pròpies, i dins d'aquest marc, encara tan 

ampli, Itàlia i Espanya tenen característiques comunes, de clima , mida i proximitat 

cultural que les fan particularment pròximes en aquest tema. 

 

Volem doncs confrontar especialment Itàlia i Espanya: les dues economies líders en 

entorn mediterrani; Itàlia és un país proper, de qui tenim molt a aprendre. En un marc 

de crisi global que ens impulsa a buscar noves vies. 
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2. OBJECTIUS DEL 
CONGRÉS 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

- Reunir professionals de diferents àmbits de la bioconstrucció d'Itàlia i Espanya per 

intercanviar maneres de fer front a les diverses problemàtiques del sector 

- Generar coneixement mitjançant el debat sobre les pràctiques professionals 

- Divulgar aquests coneixements entre el sector de l'arquitectura 

- Generar sinergies i col.laboracions futures entre empreses, institucions, associacions i 

professionals de l'àrea mediterrània 

- Generar activitat econòmica i nous llocs de treball en un sector-el de la salut - amb 

un potencial de creixement enorme en el nostre pròxim futur, segons ens indiquen les 

tendències globals, nacionals i locals de la nova economia verda. 

OBJECTIUS CONCRETS 

- Generar resultats: un indicador d'èxit del congrés serà que s'estableixin protocols de 

col laboració per desenvolupar tasques concretes, a partir de les sessions de treball 

- Divulgació posterior: produir vídeos de taules de treball per a penjar-les a les xarxes 

socials, difusió mitjançant web de tota la informació abocada al congrés: ponències, 

enllaços, comentaris, seguiment de col.laboracions. 

- Edició en format paper i digital del llibre de ponències empreses llistat de recursos 

- Introduir a Barcelona, a Catalunya ia Espanya models de tipus de suport al projecte 

de Bioarquitectura, semblants als existents a Itàlia: normativa de materials naturals, 

partides de bioconstrucció a la base de l'ITeC, propostes de modificació de normativa, 

etc. 
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3. ORGANITZACIÓ 

AGRUPACIÓ AUS - ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT 

L'Agrupació AuS (Arquitectura i Sostenibilitat) agrupa tècnics amb sensibilitat ambiental 

i social interessats en la sostenibilitat de l'edificació, la ciutat i el territori. El principal 

objectiu de AuS és generar el debat entorn de la sostenibilitat. Un debat productiu que 

empenta als diferents actors de la societat (tècnics, escoles, administracions, indústria, 

usuaris) a millorar les condicions que nfavorezcan el desenvolupament d'una 

arquitectura més respectuosa amb el medi ambient. 

COL�LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 

El Col�legi d'arquitectes de Catalunya neix com a defensor de l'arquitectura i els 

arquitectes amb una forta vocació de compromís social en defensa de la cultura i la 

qualitat de vida. Després de la guerra civil l'CoAC va assumir un paper rellevant en la 

defensa dels valors democràtics i la llibertat d'expressió. 

ISTITUTO ITALIANO DE BIOARCHITETTURA 

L'associació italiana, amb seu a Bolzano i més de 2.000 socis, nascuda i crescuda sota 

l'impuls del desaparegut Ugo Sasso, ha celebrat ja 18 edicions de la seva Symposia en 

diverses ciutats europees. L'any 2011 ha decidit realitzar el seu esdeveniment a la ciutat 

de Barcelona, per al que ha demanat la col.laboració de l'Agrupació AuS. 

 

ASSOCIACIÓ UNA TERRA 

L'Associació Una Sola Terra, fundada el 1996 per Santiago Vilanova, es proposa la 

defensa del desenvolupament sostenible, la promoció de les energies renovables, del 

vulcanisme, de l'ecologia marina, de l'arquitectura bioclimàtica i del dret a la 

informació ambiental de la població . L'associació proposa i organitza les conferències 

introductòries prèvies al treball del congrés. 
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4. ACTES 
 

El Congrés es divideix en diversos apartats: ponències, debats, taules de treball, Fòrum 

obert, comunicacions, exposició i un taller en espai públic. 

PONÈNCIES 

En la jornada inicial es presentaran ponències per part d'experts espanyols, italians i 

d'altres països, sobre ecologia, arquitectura i salut així com les relacions entre aquestes 

disciplines. 

DEBATS 

En les diverses seus del Congrés, (Col�legi d'arquitectes, Construmat, etc ... )tindran lloc 

debats entre experts de coneixements multidisciplinaris per a generar una major 

sinergia entre els diferents i fragmentats sabers actuals. 

TAULES DE TREBALL 

Experts italians i espanyols intercanvien experiències i coneixements i posen en comú la 

problemàtica existent i les possibles solucions. 

Les taules de treball es desenvolupen dins de 4 grans àmbits sectorials: 

- 1 .- Economia, Urbanisme i Territori 

- 2 .- Universitats, Xarxes i associacions 

- 3 .- Innovació i empresa 

- 4 .- Materials 

FÒRUM OBERT 

Se celebrarà una sessió de Fòrum obert per facilitar el coneixement entre els 

participants i obrir el camp de possibles actuacions a la imaginació de tots els 

assistents al Congrés. 
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COMUNICACIONS 

En el marc de la Fira de Construmat, es presentaran comunicacions de criteris i 

d'experiències de bioconstrucció. 

PANELLS 

Prèvia selecció del comitè cinetífica, s'exposaran panells dels treballs de diferents 

professionals relacionats amb el tema del congrés. 

EXPOSICIÓ 

La Sala d'exposicions del CoAC acollirà una exposició per acostar a la ciutadania el 

que passa a les taules de treball dels prefesional que realitzen el seu treball en el marc 

de la Bioarquitectura. 

L'exposició, que es celebrarà del el 16 de maig al 16 de juny, tractarà sobre diversos 

aspectes de la Bioarquitectura. 

L'arquitecte Toni Gironès, serà l'encarregat del muntatge de la mateixa. L'exposició, 

que comptarà amb diversos suports informatius, buscarà una comunicació no només 

visual sinó tàctil sobre la plasticitat i qualitat dels diferents materials utilitzats en 

bioconstrucció. 

TALLER A L'AIRE LLIURE 

L'exposició estendrà el seu àmbit més enllà dels límits de la sala per oferir un taller de 

construcció amb els materials propis de la bioconstrucció: pedra, palla, tova, fusta i 

calç a la mateixa plaça de la catedral. 

Rescatar materials i formes que la història ha anat oblidant amb solucions constructives 

i exemples de la integració d'aquests en l'arquitectura moderna. 
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5. COMITÈ CIENTÍFIC 

El comitè científic està format per persones de reconegut prestigi i diferents 

procedències (universitats, ONG, sector civil, Empreses, Mitjans de comunicació, 

Administració pública) que aporten la seva visió i experiència en a l'orientació de 

l'esdeveniment i en l'elecció de les comunicacions lliures . 

6. PATROCINADORS I 
COL.LABORADORS 

Les administracions, entitats, organitzacions, associacions, empreses i particulars, que 

vulguin col.laborar donant suport i patrocinant el congrés, poden posar-se en 

contacte amb l'organització de l'esdeveniment. 

7. DATA I LLOC 

16-20 de maig de 2011 a Barcelona 

 

COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 

Disponibilitat d'espais de divers caràcter i aforament: sala d'actes per a 250 persones, 

espai d'exposicions a la PB de l'escola i taller a l'avinguda de la Catedral, sales de 

reunions i aules, repartits en diferents edificis de l'entitat. 

CONSTRUMAT 

Es vincularà al Congrés amb activitats a desenvolupar-les en el marc de Construmat. 

ACTES PARAL.LELS 

L'acte de transmetre a altres seus de Col.legis d'arquitectes o altres institucions en 

funció dels acords celebrats. Hi ha la posibiklidad de celebrar actes paral.lels en altres 

ciutats espanyoles i italianes. 
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8. PÚBLIC OBJECTIU 

S'estimen 250 assistents amb el següent perfil: 

- Professorat universitari: oportunitat de participar en els grups de treball i en la 

publicació de resultats 

- Empreses i administracions: contactes amb entitats homòlogues en altres països 

- Professionals de la construcció i el medi ambient: networking amb altres participants, 

noves orientacions en el camp de la construcció 

- Públic jove: descomptes especials en l'entrada per a estudiants universitaris 

Camps professionals 

- Urbanisme 

- Arquitectura 

- Construcció 

- Economia 

- Ciències ambientals 

- Salut 

 


