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La nostra missió és aconseguir que els 
interiors dels edificis i tot el nostre entorn 
construït sigui més saludable

Els nostres últims tallers

El 10 d’octubre de 2018, Biohabita 
va fer un taller, en el marc 
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QUI SOM QUè feM blOg cOntacteBiohabita!

Què fem Us donem pautes perquè us relacioneu amb els edificis i els  entorns construïts d’una manera 
saludable, tenint en compte els materials que formen aquests entorns, les tecnologies que s’hi 
utilitzen i els hàbits d’ús que s’hi desenvolupen, amb una  especial atenció a la bioconstrucció i la 
sostenibilitat.
Volem aconseguir que les persones visquin en un entorn sa i que la seva vida i aspiracions es 
desenvolupin en harmonia amb el planeta terra.

desenvolupem el nostre treball en 3 àmbits: 

us assessorem sobre la manera d’aconseguir aquest entorn saludable. 

Com ho fem? observem, analitzem i proposem els canvis que el vostre entorn necessita 
per esdevenir un lloc desitjable.

us informem sobre les característiques que ha de tenir un entorn saludable per viure. 

Com ho fem? fem xerrades i tallers per difondre els avantatges de la vida en un entorn sa: 
el millor lloc per desenvolupar la vostra vida.

Mesurem els paràmetres físics que defineixen el vostre entorn per avaluar l’impacte que 
tenen en la salut. 

Com ho fem? mesurem les radiacions, els contaminants atmosfèrics i microbiològics a 
l’interior dels edificis, tot seguint el protocol Standard der Baubiologischen Messtechnik 
sBm 2015 de l’iBn-iEB.
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QUI SOM QUè feM blOg cOntacteBiohabita!

Nosaltres

Coneix més  
sobre les sòcies 

Els nostres valors 

BioHaBita! és una cooperativa d’arquitectes formada per teresa monleón fernández, Joan Cuevas 
Pareras i Carlos sentmenat Bertrand. Ens dediquem a aconseguir entorns arquitectònics saludables 
i desenvolupem el nostre treball en 3 àmbits: fem tasques d’assessorament per aconseguir entorns 
arquitectònics saludables, mesurem els paràmetres físics que defineixen un entorn saludable 
i realitzem  activitats formatives per transmetre la manera de fer saludable el nostre entorn 
arquitectònic.  

Tenim el reconeixement oficial de l’Institut Espanyol de Baubiologie (IEB) com a assessoria en 
Bioconstrucció. La baubiologie és la ciència que estudia les relacions globals dels organismes vius 
(biologia) amb el nostre entorn edificat residencial i laboral (construcció) incloses totes les noves 
tecnologies que s’hi utilitzen.

tenim la constitució jurídica de societat Cooperativa Catalana Limitada Professional de treball 
associat sense ànim de lucre. 

Coneix més sobre les sòcies [currículums en pdf]
som teresa monleón fernández, Joan Cuevas Pareras i Carlos sentmenat Bertrand, arquitectes i 
màster en bioconstrucció per l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)-Institut Espanyol de 
Baubiologie (IEB)-Universitat de Lleida (UdL). Carlos Sentmenat Bertrand és també especialista en 
mesurament de camps, ones, radiacions i altres contaminants per l’iBn. 
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Currículums

Com a cooperativa fomentem els valors en què ens hem constituït: ajuda mútua, responsabilitat, 
democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Creiem en els valors ètics de l’honestedat, la 
transparència, la responsabilitat social i la preocupació per les persones i l’entorn. Ens 
caracteritzem per posar les persones en el centre i promovem formes d’organització més 
democràtiques i participatives.

als nostres projectes utilitzem sempre materials i tecnologies responsables amb la salut de les 
persones i el medi ambient (eficiència energètica, energies renovables, sostenibilitat ambiental, 
materials naturals lliures de tòxics, sistemes biocompatibles, consum local i responsable, 
promoció del verd i la biodiversitat, objectiu residu zero, tractament d’aigües pluvials, grises i 
residuals, confort lumínic i acústic, etc.)



Serveis 
d’assessorament

ASSeSSorAMeNt de bIoHAbItAbILItAt 

La biohabitabilitat és la disciplina que tracta de manera global la capacitat que tenen els espais 
habitats per fomentar la vida saludable. Es prenen com a guia els criteris establerts per la 
Baubiologie.

Els serveis d’assessorament es fan per detectar tots aquells factors que afecten negativament els 
paràmetres de biohabitabilitat i amb l’objectiu d’implementar un protocol d’actuació per corregir-los, 
sempre amb la participació activa de les persones usuàries. 

idebit volorehene doluptae pres doluptatur aceatur? num accusandus, sandebis et eaque et 
eniaes pro ipsum, od qui doleseque parcide rferume nimint, ipsundus rem fugia dolore, aut 
experem. 

El ea ducienectur mod quiaspis nonsequis quatiate dolorup taectatius alite nim dollorerum se 
sapisse distrumetur adis aut pro bera volupta turitas asperspid molo exerum fugias vellaboria 
quatio deniminis doluptam hitae. nem que natem quam et auda nobis siminihil mossed maio 
ipsam essitatur sim archill atatesequis dolorep eribearum, que adiciis dolecep tatem. 

 tipus d’assessorament

serveis complementaris

Paràmetres de 
salut i benestar
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Serveis de  
difusió i formació

dIFuSIÓ

El projecte educatiu-informatiu és un dels tres eixos d’activitat principals de Biohabita!
Volem fer participar les persones de la seva pròpia salut a través d’empoderar-les (informació i 
eines d’actuació) per tal que puguin prendre decisions conscients sobre la seva salut.

Com ho fem

informació pràctica 

a qui ens adrecem 

Què oferim

objectiustaller sobre 
mòbils

taller sobre 
energia 
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Serveis de  
mesurament

MeSurAMeNt

La immensa majoria de les llars presenten problemes ambientals que estan relacionats amb la 
tecnologia quotidiana i amb  els materials de construcció i decoració. aquests problemes afecten la 
salut de les persones que hi viuen.

oportunitat

factorsmesuraments 
ofertats 
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La nostra missió és aconseguir que els 
interiors dels edificis i tot el nostre entorn 
construït sigui més saludable

Darreres notícies  
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