
 

II JORNADA 

TÈCNICA

SOBRE 

CONSTRUCCIÓ 

BIOCLIMÀTICA 

LLOC

Ponències i exposició de materials:

Centre BIT Raiguer
C/ dels Selleters, 25. Polígon de Can Matzarí  
07300 Inca  
Telèfon: 971 887 000

Tallers pràctics:

Centre de formació Artifexbalear
Quarter General Luque
07300 Inca
Telèfon: 971 170 111

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Direcció Insular de Programes i Ocupació
Departament de Medi Ambient 
Consell de Mallorca
C/ del General Riera, 111
07010 Palma

Tel.: 971 173 660
FAX: 971 173 982
A/e: cvives@conselldemallorca.net

INSCRIPCIONS
Cognoms ____________________________________

Nom ________________________________________

Sexe           H      D 

Professió_____________________________________

Empresa / Institució ___________________________

Adreça ______________________________________

CP _________________________ Localitat ________

Telèfon _________________________ FAX_________

A/e _________________________________________

Assistiré al dinar Sí           No 

Sol·licit certificat d’assistència    Sí          No 

Autoritz la publicació del meu nom, telèfon i 
adreça electrònica a la llista de participants en 
la documentació de la jornada    Sí         No 

Les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer 
de titularitat del Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca per mantenir-vos informats 
sobre noves jornades.
Us informem del vostre dret d’accés, oposició, 
rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, d’acord 
amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal.

IMPORTANT:
Us pregam que remeteu aquesta inscripció 
omplerta, abans de dia 30 de juny, al FAX número 
971 173 982.

•

•

•

 
 

Col·laboració

Centre BIT  Raiguer

Gestió

Departament de Medi Ambient

Centre BIT Raiguer d’Inca
Divendres, 3 de juliol de 2009

 
Artifexbalear

Cenctre 

BIT Raiguer



10.00 h Inauguració institucional:

Catalina Julve Caldentey , consellera executiva 
de Medi Ambient del Consell de Mallorca
Antoni Segura Fuster, director insular de 
Programes i Ocupació del Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca
Jaume Gibert Salamanca, president del Col·legi 
Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Mallorca

10.30 h. 1ª ponència. «Estratègies mediambientals 
en construcció d’edificis públics i privats.» Ángel 
Hevia Antuña i Gabriel Golomb Mapelman, 
arquitectes, i Luis Velasco Roldán, doctor en 
arquitectura

11.15 h. Pausa cafè

11.45 h. 2ª ponència. « Possibilitats expressives 
de les voltes en la construcció contemporània.» 
Miquel Ramis González, director del projecte 
ARTIFEX

12.30 h. 3ª ponència. «Geobiologia en la construcció 
tradicional. Orientació i optimització de la casa.» 
Francisco Alonso Alonso, arquitecte

•

•

•

13.15 h. 4ª ponència. «Experiències de sostenibilitat 
en col·laboració amb ajuntaments: el pas de 
l’habitatge unifamiliar als centres socials.» Gabriel 
Barbeta i Solà, doctor en arquitectura 

14.00 h. Dinar al centre de formació Artifexbalear, 
Quarter General Luque, Inca

15.15 h. Inici dels tallers pràctics i demostracions al 
centre de formació Artifexbalear

18.30 h. Cloenda 

II Jornada tècnica sobre 
construcció bioclimàtica
Per segon any consecutiu, el Departament 
de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha 
organitzat, en el marc de la col·laboració amb 
el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Mallorca i Artifexbalear, la II Jornada 
tècnica sobre construcció bioclimàtica, que 
tindrà lloc al Centre BIT Raiguer d’Inca.

Després de l’èxit obtingut l’any passat amb 
la realització de la I Jornada tècnica, l’edició 
d’enguany presenta la novetat de fer tallers 
pràctics i demostracions per poder visualitzar 
millor les característiques de materials, 
productes i tècniques d’aquest nou model de 
construcció.

Construcció bioclimàtica i sostenible són 
avui paraules de moda, com ho va ser la 
paraula ecològic fa un temps, però amb unes 
diferències, i és que ara sabem que les paraules 
es gasten d’anomenar-les tantes vegades i que 
les obres es demostren amb fets. Es tracta, en 
definitiva, de passar a l’acció local.

La II Jornada tècnica està adreçada a 
professionals i estudiants d’arquitectura i 
enginyeria, de les administracions públiques, 
de les empreses, responsables de la gestió 
urbanística, i a totes les persones interessades 
en la construcció bioclimàtica i sostenible, 
i es presenta amb els objectius d’impulsar, 
en el sector, una vertadera consciència 
mediambiental, d’establir el debat i el treball 
en xarxa entre les persones que s’hi dediquen 
professionalment i, en definitiva, de continuar 
la millora del coneixement sobre aquest nou 
model de construcció. 

Inscripcions

El nombre d’assistents es limita a la capacitat 
de la sala (120 places), i l’acceptació es farà 
per rigorós ordre d’inscripció.

Cal fer efectiva la matrícula, que és gratuïta i 
obligatòria, mitjançant la inscripció adjunta, 
abans de dia 30 de juny.

Exposició de materials

Durant la celebració de la Jornada, hi ha 
prevista l’exposició de materials relacionats 
amb la construcció bioclimàtica. Totes les 
persones o les empreses interessades a 
exposar els seus productes poden sol·licitar-
ho, abans de dia 26 de juny, a l’organització.

PROGRAMA

09.30 – 10.00 h Registre de les persones assistents i lliurament del material de la jornada


