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L’Ajuntament de Sitges i BioEconomic, tenen el plaer de anunciar-los la X Jornada BioEconomic® Sitges 2021 “Biofilia, 
reconnectant la ciutat i els edificis amb la natura”. Que tindrà lloc el divendres dia 29 d’Octubre 2021, de 10h a 13h, al Palau 
Maricel de Sitges, també via streaming.  

 
La finalitat de la Jornada es la de donar a conèixer 
com integrar la Biofilia en el territori i en els 
edificis, per donar-li un sentit de connexió amb la 
natura. Veurem la importància de la 
infraestructura verda en la salut. Un procés 
evolutiu de la selecció natural que actua en 
especies intel·ligents que la seva supervivència 
depèn de la connexió estreta amb el ambient i de 
la apreciació pràctica de les plantes i dels animals 
en el entorn. La construcció i la salut deuen 
treballar plegats, es tracta de integrar la Biofilia, 
reduint els consums energètics dels edificis, però 
també de reduir i limitar els riscos per a la salut 
dels usuaris,”. Destacarem la qualitat i el respecte 
al medi ambient en el territori i la edificació, 
aprofundint en com pot ser la construcció i la 
rehabilitació més respectuosa amb la qualitat de 
vida i la salut de les persones.   
 

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’s el concepte de la Biofilia, com espais més naturals. 
La certificació WELL promou la definició d’uns paràmetres mínims i de compliment obligatori per a garantir una millora de la 
salut i el benestar dels seus usuaris a tots els nivells, tant físic, mental, emocional i social. 
 

La inauguració i benvinguda anirà a càrrec d’Aurora Carbonell, Alcaldessa de Sitges, la presentació per Sebastià Parera, 
Manager de BioEconomic®      
Introducció Fc. Xavier Garcia-Marquès, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sitges, modera Eduard Terrado, Llicenciat 
en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona. Col·legiat nº 1.932 en el Col·legi Oficial de Geòlogues, Regidor de 
Urbanisme i de Espais Naturals en l’Ajuntament de Sitges. 
El context Global i Filosofia del Estàndard Passivhaus, Micheel Wassouf, CEO Energiehaus, Architect, Certified Passivhaus 
Designer, Building Certifier. 
Archinature, Biomimicry and Sustainability, Aryanour Djalali, CEO, DNA Barcelona Architects. 
La tendència de jardins verticals i cobertes enjardinades en el desenvolupament de les ciutats, Jose M. Blas, paisatgista 
El impacte del disseny biofílic en el benestar de les persones, Odile Béranger, Concept Designer a Interface 
WELL Building Standard® Sistema de qualificació per a mesurar el impacte dels edificis en la salut i el benestar de les persones i 
la nova certificació WELL Health-Safety Rating, Bieito Silva, Responsable certificació WELL al ITG - Fundación Instituto 
Tecnológico de Galicia.  
Veurem casos de èxit de habitatges, edificis i territoris que aposten per la sostenibilitat, així com les solucions i els materials 
emprats. Ronda de preguntes. 
La cloenda anirà a càrrec de Xavier Roig Juan, Regidor de Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de l’Ajuntament de 
Sitges. Para finalitzar un networking - càtering en les terrasses del Palau Maricel.  
 

Adreçada a Institucions Públiques, Arquitectes, Enginyers, Instal·ladors, Constructors, Empresaris, Promotores, Pimes, Hotels, 
Cases Rurals, Assessors de Compres i Comunitats de propietaris. 
 

Inscripció gratuïta: www.bioeconomic.cat  
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