
 
 

Jornada Tècnica Online  

“Qualitat de l’Aire, Salut, Confort i Eficiència Energètica”  
 

Barcelona, 11 d’octubre 2022 

 El 3 de novembre l’Escola SERT - COAC, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i BioEconomic, organitzen una Jornada 

Técnica Online sobre la Qualitat de l’Aire, la Salut, el Confort i l’Eficiència Energètica. A os presentaran solucions tècniques, 

casos pràctics, de èxit ja aplicats en la qualitat de l’aire interior i les seves certificacions. Tindrà lloc a les 17h mitjançant la 

Plataforma Teams de l’Escola Sert - COAC, inscripció gratuïta en: www.bioeconomic.cat 

 
La elecció del sistema de climatització més convenient per un habitatge o edifici es una decisió més complexa i important del 

que pot semblar, el impacte en aquesta decisió es de vital importància. La qualitat del aire, factor clau per la salut humana, el 

confort i el rendiment de activitat. En aquesta jornada veurem les diferents solucions per obtindre un clima interior saludable, 

amb un alt confort i eficients energèticament. 

La benvinguda i moderació aniran a càrrec de Alberto López, Coordinador de l’Escola SERT - COAC, la presentació per Sebastià 

Parera, Manager de BioEconomic. Qualitat i eficiència de l’aire interior en ventilació, per César de Cara, Enginyer, Divisió de 

Gestió Energètica, CEM, CMVP - Institut Català d'Energia, ICAEN. Siber Solucions en ventilació sostenible per optimitzar la 

qualitat de l’aire interior, per Alfons Marente, Tècnic Prescriptor Catalunya, Aragó, Balears, Andorra, SIBER. Aerotèrmia com 

solució per a la rehabilitació d’habitatges, per Albert Llacuna, Heat Pumps & Air Conditioning Segment Màrqueting Manager, 

BAXI. Sistemes de Climatització per Superficies Radiants, per Judith Masip, Responsable de Sostenibilitat i Enginyera de Suport 

Tècnic, UPONOR. Qualitat de l’aire i auditoria de benestar en certificacions WELL, BREEAM y LEED, per Bieito Silva, Director de 

ACSOS -Acción Sostenible. Finalitzarem amb una ronda de preguntes i consultes. 

 

Inscripció gratuïta: www.bioeconomic.cat 
 

Contacte: Sebastià Parera sparera@bioeconomic.cat Telf.: 931939314 
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