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EDITORIAL 
 
 
 
 
La situació actual en què ens  trobem, a causa de la pandèmia per 
la  COVID-19,  fa  que ens  comencem a  replantejar un  nou  
model d'habitatge. 
 
Durant  el  confinament , molta  gent ha tingut la sensació d'estar 
dins una gàbia, sense tenir l´opció de poder sortir a una Terrassa o  
a  un balcó, ha faltat espai  per  poder  fer  activitats  dins  les 
vivendes. 
 
Una sensació d´angoixa,  ha invadit a les persones que  viuen a 
pisos o blocs d´edificis. 
 
És imprescindible que la construcció avanci camp a uns habitatges 
més humans, amb concordança amb la realitat actual, i valorant 
les necessitats  dels  habitants  dels  espais. 
 
La  Bioconstrucció pot ser la resposta a un nou model  d´habitatge, 
creant espais  més  humans i més  saludables. 
 
Materials com la calç  (bactericida i fungicida),  el fang cru  (que 
té la capacitat  de  depurar l´aire contaminat  de  l'interior), fibres 
de  cel·lulosa  (propietats  insecticides i  fungicides), pintures 
naturals (propietats antibacterianes), ect.. Resumint cases més 
saludables 
 
Que sigui una  realitat o  una utopia depèn  de tots  els que  
creiem amb aquesta manera de construir.  
 
 
                                 
                                                    L´EQUIP DE L´ABIB 
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1. ENTREVISTA AL´ARQUITECTE SEBASTIÀ  BERGA   
 

 SEBASTIÀ BERGA FUSTER 
  ARQUITECTE 
  EXPERT EN BIOCONSTRUCCIÓ 
 

 

 

 

En aquesta ocasió entrevistam a Sebastià Berga, arquitecte amb despatx propi obert a Manacor des de l’any 2003, 
després d’haver col·laborat i treballat en diversos despatxos a Mallorca i Barcelona des de l’any 1997. Al 2012 va 
començar una nova etapa, juntament amb l'arquitecta Joana Gelabert, formant l'equip de CONTRAFORT Arquitectura. 

 

QUÈ ÉS PER A TU LA BIOCONSTRUCCIÓ? 

Per mi la Bioconstrucció és una alternativa a la construcció convencional que durant anys ha consumit el 40% dels 
materials, el 40% de l'energia i ha produït el 40% dels residus. 

La Bioconstrucció és una proposta integradora que engloba la salut de les persones, l'eficiència energètica dels edificis, 
la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. Dit amb unes altres paraules, es tracta de construir amb sentit comú: 
aprofitant els coneixements de l'arquitectura tradicional, basada en l'experiència de moltes generacions, juntament 
amb els avanços tecnològics, que utilitzen nous materials i nous  sistemes constructius que consumeixen menys recursos 
i generen menys residus. La Bioconstrucció engloba molts aspectes que es poden resumir en 8 punts: 

1.- Ubicació adequada: lluny d'elements naturals o artificials que puguin perjudicar la nostra salut. 

2.- Integració en l'entorn: ja sigui dins sòl urbà com dins sòl rústic, adaptant-se a la morfologia del terreny, a les 
construccions veïnes i estils arquitectònics existents, amb l'ús de materials i colors adequats per aconseguir un conjunt 
harmoniós. 

3.- Disseny personalitzat: Adaptat a les necessitats reals dels promotors, per tal d'optimitzar els recursos a consumir i 
els residus a generar. 

4.- Gestió responsable de l'energia: reduint la demanda energètica, millorant l'eficiència de les instal·lacions, i amb 
una correcta gestió per part de l'usuari final. 

5.- Gestió responsable de l'aigua: reduint el consum, recollint les aigües pluvials i reciclant    i reaprofitant les aigües 
grises. 

6.- Gestió responsable de l'aire: reduint els elements contaminants de l'interior i controlant la humitat, la temperatura 
i la velocitat d'aquest aire. 

7.- Gestió responsable dels materials: analitzant el seu cicle de vida per a que impactin el mínim en el medi ambient, 
i procurant que siguin saludables, transpirables i higroscòpics. 

8.- Ús de les plantes: aquestes ens poden ajudar amb la integració amb l'entorn i amb la depuració tant de l'aire com 
de les aigües. 

 

COM HA INFLUIT LA BIOCONSTRUCCIÓ EN LA TEVA VIDA PERSONAL? 

Com molta gent que ha anat a parar en aquest mon de retorn als elements naturals i ecològics, jo hi vaig arribar a partir 
de problemes de salut. A partir d'aquí me vaig anar formant de manera autodidacta i a partir de cursos organitzats per 
ABIB. He descobert com de molt pot influir la nostra feina d'arquitectes en la salut de les persones i en la preservació 
del planeta. Per mi ha estat un canvi global tant a nivell personal com professional, ja que entenc que no només és una 
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manera de projectar i construir, si no que és una manera de viure i d'entendre el mon, en el dia a dia, amb cada decisió 
que prens, en el que menges, el que vesteixes, amb el que neteges, en el transport que uses, amb l'energia que 
consumeixes, etc. 

                                                                 

COM HA EVOLUCIONAT LA BIOCONSTRUCCIÓ DES QUE VAS COMENÇAR? 

Cada cop hi ha més informació, més gent interessada, més experiència i més exemples dels que poder aprendre. Ja no 
fas tants  experiments i jugues un poc més sobre segur. La tendència, per a mi, va cap a la tecnificació dels materials i 
els sistemes constructius prefabricats. D'aquesta manera augmenta la qualitat dels resultats, disminueix el seu cost i 
dona una seguretat cap al tècnic i cap al client cada vegada més gran. 

 

ACTUALMENT S'INCORPOREN A LA BIOCONSTRUCCIÓ NOUS ASPECTES, COM EL DE LA GEOMETRIA SAGRADA, QUÈ 
OPINES D'AQUEST TEMA? 

Durant els dos darrers anys m'he format en Geometria Natural (o Sagrada). Per mi ha estat ajuntar la part de disseny 
geomètric amb tot una part de simbologia i espiritualitat que ja m'interessava però que no hagués pensat mai que podria 
aplicar a la meva feina diària. 

He pogut aplicar els coneixements apresos en el curs a qualque projecte i, la veritat, és que ha estat gratificant, tant 
durant el procés de disseny com en el resultat final. 

Per mi la Geometria Sagrada és una eina més a l'hora de projectar, que intent aplicar quan puc. Veig que la tendència 
en arquitectes que fa temps que treballen en Bioconstrucció és dissenyar també a partir d'aquests paràmetres. 

Pens que l'espiritualitat (que no té res a veure amb la religió), i el nou pensament, està entrant cada vegada més en 
molts dels àmbits de la vida, que el “canvi de paradigma” va fent camí i moltes persones estant començant a pensar 
diferent. La Geometria Sagrada és simplement un punt més que afecta, en aquest cas, a l'arquitectura. 

 

A continuació vos mostram el darrer projecte que estam construint, on hem pogut aplicar la majoria dels criteris abans 
exposats. 
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2.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏ-
LLAT A   ALGAIDA – MALLORCA. 
 

 

   JOANA  GELABERT  GALMÉS 
    ARQUITECTA. 
 

 

 

 

Aquest habitatge unifamiliar aïllat en sòl rústic 
està situat a una   finca   propera  al  poble 
d'Algaida, on  hi  havia   una construcció exis-
tent,  feta amb  murs de marès i  de  pedra 
pràcticament cega, que s'ha volgut conservar. 

L'habitatge  està  format  per tres volums:  el 
volum  principal, situat al centre dels tres vo-
lums i també de la parcel·la, és  de planta baixa  
i  planta pis amb coberta  inclinada de teula 
àrab a   dues  aigües.  El volum  de  la  dreta  és  
de  planta  baixa, folrat de pedra i coberta in-
clinada de teula àrab a una aigua. 

I  el  volum  de  l'esquerra,  que  és  l'edificació   
existent, s'ha deixat tal com està, amb el marès 
i la pedra vistes, mantenint la coberta inclinada 
de teula àrab a una sola aigua. 

La  trobada entre  la construcció nova i  l'exis-
tent s'ha resolt amb un petit volum d'una sola 
planta  i  coberta  plana, molt vidriat, que ser-
virà de zona de pas entre els dos cossos. 

 

 

 

CRITERIS DE BIOCONSTRUCCIÓ 

SISTEMA CONSTRUCTIU: A nivell  constructiu, el  
més característic d'aquest habitatge és que ha  
estat construït amb panells prefabricats d'en-
tramat  lleuger  de fusta, realitzats per l'em-
presa  Arquima, que es  varen realitzar a  taller 
i es varen muntar en una setmana. 

Aquests  panells  formen tota l'envolvent de l'e-
difici, tant façanes com cobertes. 

En els cas dels  murs  portants,  estan formats  
per  taulell OSB de 9 mm + montants  d'avet  C24  
de  60 x140 mm i  fibra  de  fusta entre montants 
de 140 mm + taulell  OSB de 9 mm.  

L'acabat exterior s'ha realitzat amb fibra de 
fusta de 40 mm i sistema SATE on la façana va 
aterracada, i  on va folrada de  pedra  damunt  
l'estructura  s'ha  deixat  una càmera ventilada, 
i   després s'ha  col·locat  un  Aquapanel Outdoor 
davall el folre de pedra. 
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L' acabat per l'interior ha consistit  en  la  col·lo-
cació de rastrells  d'avet per  a la formació d'una 
càmera per al pas d'instal·lacions i a ells s'hi ha 
fixat la doble placa de guix laminat. 

En el cas de les cobertes, estan formades per 
bigues de fusta laminada de 10x24 o 14x28 cm 
+ placa de fibra de guix Fermacell de 12,5 mm 
+ càmera per aïllament de muntants d'avet C24 
de 45x195 mm i fibra de fusta entre muntants 
de 200 mm + taulell OSB de 18 mm. A sobre s'ha 
col·locat la làmina impermeable transpirable, 
rastrells en dues direccions per a la formació de 
la càmera d'aire i finalment, la teula àrab. 

El forjat entremig també està realitzat amb bi-
gues de fusta laminada de 14x24 cm + placa de 
guix Fermacell + fibra de fusta de 40 mm + tau-
lell OSB de 18 mm. 

ORIENTACIÓ: L'habitatge  està orientat  pràcti-
cament  a  sud per maximitzar la  captació  solar 
a  l'hivern, de  la  qual es protegirà a l'estiu  
mitjançant  les persianes  i  el  porxo situat da-
vant  la  casa, format per pilars i bigues de fusta 
i acabat amb canyís. Les obertures més grans 
estan situades cap a la bona orientació, mentre  
que a la  resta de façanes hi ha poques  obertu-
res i petites per tal de perdre la  mínima ener-
gia durant l'hivern. També  s'ha de  dir, que per  
tal  de minimitzar les pèrdues per les parts vi-
driades, s'han col·locat vidres triples, amb do-
ble càmera d'aire. 

GESTIÓ DE L'ENERGIA:  L'habitatge funcionarà   
pràcticament de forma passiva, servint-se  del  
bon  aïllament  que  té, 18 cm en  façanes i 20 
cm en cobertes, de l'ús adequat de les persianes 
i de l'encanyissada i del sistema de ventilació. 

 

 

MATERIALS: Pràcticament tots els materials  
utilitzats   són transpirables,  naturals,  recicla-
bles  i  no  emeten  gasos  tòxics. 

L'estructura és de fusta, els aïllaments són de 
fibra de fusta o de suro negre, el  folre  és de 
pedra extreta de la  pròpia excavació, per a  
l'altell  que  s'ha realitzat dins  l 'edificació  exis-
tent  s 'han reutilitzat les bigues de la coberta 
de la caseta existent, etc. 

INSTAL·LACIONS: S'ha realitzat un sistema de    
ventilació de doble  fluxe  amb recuperador  de  
calor  entàlpic,  complementat amb  un  sistema  
de   deshumidificació    isomètric,  realitzat  per 
l'empresa Zehnder. A  més  d'això, s'ha  col·locat  
un  sistema  de post- refredament o post-escal-
fament  amb  una  Aerotèrmia, que també  ser-
virà per a  l'aigua calenta sanitària, i  que  s’ali-
mentarà de  la  xarxa  elèctrica. S’aportarà  
part de  l’energia consumida a través d’un sis-
tema de plaques solars fotovoltaiques. 

GESTIÓ DE L'AIGUA:  A més d'aprofitar la cis-
terna existent com a depòsit de pressió per   
l’aigua de pou del qual reben el subministra-
ment d’aigua potable, s'ha col·locat un dipòsit 
d'emmagatzematge  d'aigua,  per tal de recollir 
i reutilitzar l'aigua de pluja. 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA: La qualificació    
energètica de l'edifici és A, tant del consum d'e-
nergia primària no renovable com de les emis-
sions de diòxid de carboni anuals. 

 

Per Joana Gelabert, 
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NOTICIES     

El col·legi de Salamanca que ha llevat el 
Wifi del centre per la seguretat de petits i 
majors 

Fa sis anys que es van sumar a la proposta d'Escola 
sense Wifi i, de moment, no han tingut cap 
queixa, sinó tot el contrari. L'Ajuntament i la 
Junta van ajudar a cablejar el centre perquè 
internet arribés a totes les aules. 

Fa diversos anys, una fundació va decidir llançar 
la campanya l 'Escola sense Wifi' amb l'objectiu de 
garantir que l'alumnat dels centres educatius 
tingués accés a internet "de manera segura i 
saludable", per al que van demanar que se 
substituïssin les instal·lacions Wifi de les aules per 
altres més segures que garantissin una 
connectivitat sense riscos per a la seva salut. 
Malgrat que és ara quan la proposta està cobrant 
una major rellevància -sobretot en l'àmbit 
nacional-, a Salamanca ja va haver-hi un col·legi 
públic que va decidir apostar per aquest corrent i 
eliminar la contaminació electromagnètica de les 
seves aules. 

Es tracta del CEIP Beatriz Galindo, situat en el 
barri Vidal, on es va decidir prendre aquesta 
mesura després de llegir diversos estudis que 
parlaven de com podia afectar aquesta 
contaminació electromagnètica al professorat 
però, especialment, al jove alumnat en 
desenvolupament. 
 
Professors del centre estan encantats amb 
aquesta mesura i expliquen 
a SALAMANCA24HORAS que els estudis als quals es 
refereixen eren "demolidors", ja que els joves 
estaven exposats a les ones cinc hores al dia 
durant cinc dies a la setmana i, en total, 
uns 175 dies a l'any. Això, durant any, podria 
arribar a afectar el seu desenvolupament. 

L'Ajuntament i la Junta van ajudar a cablejar el 
centre i que internet arribés a les aules. 

Font:https://www.salamanca24horas.com/texto
-diario/mostrar/1603002/colegio-salmantino-
quitado-wifi-centro-seguridad-pequenos-
mayores. 

 

Solucions saludables contra cases 
ineficients. 

La crisi sanitària posa en evidència la falta de 
lluminositat, espais i ventilació del parc 
d'habitatges. 

BELÉN KAYSER 

17 MAY 2020 

Els defensors de les emissions zero han assenyalat 
un punt sense retorn en el calendari: 2050. La UE 
ha marcat aquest any com el punt en el qual 
s'aconseguirà la neutralitat en emissions en el bloc 
continental. Per a llavors, assenyala aquest 
mateix organisme, el 80% de l'actual parc 
immobiliari seguirà en peus. I d'aquest, només un 
mínim percentatge persegueix aquest objectiu de 
descarbonització. Segons els experts, manca la 
cultura per a entendre la relació entre materials, 
les construccions i la qualitat de l'aire. "Estem 
molt lluny del moment en què els que entren a 
viure a un habitatge exigeixin de veritat salut i 
eficiència", resumeix Bruno Sauer, conseller 
delegat de Green Building Espanya. I, 
mentrestant, l'escalfament global segueix en 
augment, i les necessitats de conservació de fred 
i calor continuaran creixent. 

 

"Ni tan sols les noves promocions d'obra nova es 
construeixen així [de manera sostenible]", 
resumeix Óscar del Riu, director general per a 
Ibèria de Knauf Insulation, una de les empreses de 
materials de construcció que ja ha fet la transició 
a la sostenibilitat. "Només ha augmentat un 5% el 
pressupost perquè les cases millorin". El 75% dels 
habitatges a Europa ni tan sols es regeixen per 
criteris d'eficiència energètica, i molt menys 
tenen en compte l'ús de materials sans per a la 
construcció. "És una situació lamentable", ressalta 
l'arquitecta Nuria Gil Polo, experta en 
bioconstrucció i fundadora de IntGarden, una 
empresa que mesura la toxicitat d'espais tancats i 
"recepta" plantes per a millorar la qualitat de 
l'aire. "La casa és la nostra segona pell i en 
aquesta pandèmia ens estem adonant que té 
fallades pertot arreu"
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PROPERES ACTIVITATS 
 

 

 

 

 

 

  

Monogràfic de Pintures 

 A carrec de ISAVAL   

Data a determinar 

 

L´Hermeticitat i la salubritat dels edificis. 

• Materials de construcció per una bona salubri-
tat 

• Factors de risc de les humitats. 
• Habitatges passius saludables. 
 

A carrec de 

EDUARDO RAMOS (Asesor de materials i 
sistemas  constructius biopasius) 

Data a determinar 

 

Taller d´Aplicacións i 

dosificacions de la  Calç. 

 

A carrec de 

JOAN PERE  (Unicmall) 

 

 

Data a determinar 
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MATERIALS 
 

EL FANG 

Fang cru   

La construcció amb aquest material, a més de ser 
de senzilla i econòmica, presenta molts altres 
avantatges que la fan atractiva  per  aconseguir  
habitatges ambientalment responsables. Es tracta 
est d'un material que s'ha usat des de  fa mil·lennis 
(com a poc des d'entorn als 8.000 anys a. c.) en 
diverses parts del  món on es donaven  les 
condicions per a això. Encara avui dia és 
àmpliament usada en moltes parts del món. 

Existeixen construccions grandioses, com ara la 
mesquita de Djene a Mali, començada en el segle 
dotzè, o el Taj Mahal, a l'Índia, que té amagat sota 
els seus marbres estructures de bambú i  fang, o  
les famoses cases torre  del  Yemen  que poden  
tenir fins a  8 plantes, moltes  d'elles  daten de  
fa  400  anys. Tots  ells  són exemples de la  
durabilitat d'aquesta arquitectura arcaica i de la 
fiabilitat del seu  principal material  constructiu: 
el fang cru. El  seu  ús  va  ser  molt  estès  en 
l'arquitectura sagrada, oficial, civil o agrícola i les 
construccions de fang es  troben en tots els 
continents. 

En les  últimes  dècades,  aquest material   ha  
sofert un  injust  descrèdit  davat  l'arribada dels 
materials de construcció industrial passant a 
considerar-se com a arcaic. Afortunadament  en  
l'actualitat t orna a  renéixer un  interès en  
aquesta tècnica constructiva arran de les 
seves magnífiques propietats  per a  aconseguir 
unes  edificacions  mediambientalment més 
responsables. 

El  fang sense  coure, en  forma de tova  o  tapial,   
constitueix  un dels   principals  protagonistes  de  
la construcció  popular  en una   gran part de les 
regions i comarques espanyoles.  
La tova  i el  tapial són  utilitzats  massivament en 
aquells  llocs en   que l'absència o escassetat de 
fusta fan difícil o costosa  la cocció 
del fang per a  convertir-lo en  maons, donant lloc  
a  una sèrie  de tipologies   en   les quals  es    
conjuga    la  solució de  problemes constructius 
amb una aparença dotada de gran bellesa formal. 

L'ús del  fang  en murs de tova   
i  tapial   amb revoco, a  vegades,   del mateix 
fang, barrejat amb palla  fragmentada que  
augmenti  la seva  impermeabilitat,   troba a la 

Meseta Nord  una antiga i àmplia difusió, 
destacant aquest ús enuna  extensa regió natural  
coneguda com a Terra de Campos s'estén  per part 
de les províncies de Lleó,   Zamora, Valladolid 
i Palència 

Encara que la posada en obra demani uns certs 
requisits, a   vegades   molt diferents de la 
construcció convencional, és en si    mateix un 
sistema d'edificació senzill. És molt fiable com a 
barrera tèrmica i acústica, igual que en la seva 
resistència al foc, resistent als canvis bruscos de 
temperatura, al passatge del temps. És més feble 
enfront dels cops mecànics, , a problemes greus 
de lampisteria ocults en els murs o a una 
concepció inadequada del sostre i de les seves 
aigües de pluja.   

Principals formes de construir el fang cru: 

La TOVA. Bloc de fang assecat al sol. Aquest sol 
estar barrejat amb   fibres vegetals, generalment 
palla, per a donar-li major cohesió al bloc. 

 
El TAPIAL o TÀPIA. Mur compost per terra 
argilenca humida, piconada i compactada gràcies 
a un encofrat. 
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El BTC, o Bloc de Terra Comprimit. Similar en 
forma a la tova, però diferent en la seva forma de 
producció. Compost d'una base d'argila humida 
més un aglomerant, es comprimeix i modela, 
mitjançant una premsa mecànica manual o 
automàtica. 

 
La TERRA ENSACADA, també 
coneguda com Superadobe. Compost humit de 
terra amb una petita part de ciment o calç que en 
abocar-ho dins d'una espècie de mangues de 
polietilè o altres materials, queda retingut 
formant fileres superposades que configuren 
l'edifici. 

 
El COB. Tècnica que consisteix a afegir "boles" de 
fang viscós que en ajuntar-se les unes amb les 
altres, 

 

Fang cuit. 

 
Un material de construcció, per a ser considerat 
sostenible, ha de tenir un origen natural, i una 
extracció respectuosa amb el mitjà. És a dir, la 
seva obtenció ha de requerir els mínims 
tractaments industrials, eliminant processos 
intermedis contaminants i, al mateix temps, 
reduint la petjada ambiental. I, en aquest 
sentit,el fang cuit es converteix  en una excel·len 
opció. 
 

Es tracta d'un material natural i artesanal, i la 
seva utilització en la construcció es remunta a 
l'Antiguitat. I és que l'ús de l'argila cuita, 
component del fang, va ser introduït en 
la Península Ibèrica pels grecs en el segle VII a. C. 
Des de llavors, aquest material ha evolucionat 
considerablement. Així, han anat apareixent nous 
tipus de productes, formats, avanços 
tecnològics... No obstant això, els materials 
naturals, com el fang, compten amb un buit cada 
vegada més important en el mercat, gràcies a 
l'aposta per l'arquitectura sostenible i a les noves 
tendències de consum, amb clients cada vegada 
més conscienciats amb la importància de cuidar el 
medi ambient. 

 
 

Per què és sostenible? 

 
El fang cuit és un material de fabricació artesanal. 
L'argila que ho compon és escalfada a menys de 
950 °C, i és tractada posteriorment de manera 
completament natural. Gràcies a això, conserva 
les qualitats de la terra com l'aïllament, la baixa 
radioactivitat, una bona inèrcia tèrmica, i la 
higroscopicitat (la capacitat dels materials per a 
absorbir la humitat atmosfèrica). Així, el fang 
regula i contribueix a mantenir la humitat al 
voltant d'un 55% a l'interior dels habitatges. 
 
D'altra banda, aquest material té una gran 
capacitat de ser reciclat, ja que és inerta i molt 
estable. Així, els residus que es generen quan 
s'elabora, poden reincorporar-se de nou al circuit 
de fabricació. 
 
Aplicacions del fang cuit: 

 
Els seus usos en la construcció són múltiples, però 
principalment s'utilitza per a la realització de 
teules, blocs, lloses, revestiments,  maons...  
 
S'utilitza com a paviment, en forma d'en rajoles o 
taulells, perquè les seves característiques ho fan 
idoni per a aquesta mena d'aplicacions. Ofereix un 
aspecte molt rústic i és resistent, fresc a l'estiu i 
càlid durant els mesos més freds, fàcil de netejar 
i amb un manteniment molt senzill. A més, 
absorbeix molt bé l'aigua. És un 
material antiestàtic (al qual no se li adhereix la 
pols), i la falta de condensació superficialevita 
l'aparició de floridura. 

 
Si rep un correcte tractament, el fang cuit es 
considera un material natural, neutre a les 
al·lèrgies, sense partícules tòxiques i que filtra les 
males olors. És a dir, és ecològic, amb un reduït 
cost energètic, i, per tant, idoni per a un projecte 
d'arquitectura sostenible.
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INFORMACIÓ 
 

 

PLANTES QUE ABSORBEIXEN TOXINES  DE L´AIRE 

SUBSTÀNCIA 
QUÍMICA 

ORIGEN EFECTES PLANTES 

Formaldehid 

Aglomerat o productes 
de fusta premsada, 
catifes, productes 

hidròfugs, productes 
ignífugs, gas natural, 

querosè, fum de tabac 

Irriten els ulls, el nas i 
la gola. Poden 

provocar maldecaps i 
dermatitis al·lèrgica 

Potus (Epiperemnum aureum) 

Espatifil·li ( Spathiphyllum) 

Sansevièria   ó  llengua de tigre 
(Sansevieria trifasciata) 

Ficus (Ficus robusta) 

Palmera de bambú 
(Raphis excelsa) 

Palmera de bambú 
(Raphis excelsa) 

Benzè, Xilè 

Tintes, olis, pintures, 
plàstics, goma 

Irriten els ulls i la pell. 
L'exposició prolongada 

pot ocasionar 
maldecaps, pèrdua 

d'apetit i somnolència 

Potus (Epiperemnum aureum) 

Espatifil·li ( Spathiphyllum) 

Sansevièria   ó  llengua de tigre 
(Sansevieria trifasciata 

Palmera de bambú 
(Raphis excelsa) 

Monòxid de carboni 

Combustió de motors 
de vehicles, combustió 
de llenya i gas, fum de 

tabac. 

Es combina amb 
l'hemoglobina de la 

sang impedient el seu 
funcionament. 

Espatifil·li ( Spathiphyllum) 

Tricloroetilens 

Líquids per a neteja en 
sec, tintes d'impressió, 

pintures, vernissos, 
adhesius. 

Es  consideren agents 
cancerígenes 

Espatifil·li ( Spathiphyllum) 

Sansevièria   ó  llengua de tigre 
(Sansevieria trifasciata 
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QUE ES L`ABIB? 
 

L´Associació  per la  Bioconstrucció  a les Illes Balears (ABIB),  es  una entitat  independent  i  sense ànim  de  lucre, 
d´àmbit Autonòmic. 

Els  nostres  objectius  són  la  divulgació de tots  els temes  relacionats  amb la  Salut i  l´Habitat. 

Promoure  la  construcció a  traves  practiques  professionals  ètiques,  Saludables, ecològiques  i  sostenibles. 

Mitjançant  l´Associació (ABIB)  volem divulgar  àrees molt  diverses  com la  Geobiologia,  la  Bioconstrucció,  la 
Radiostèsia,  l´Arquitectura  Popular,  la Contaminació Electromagnètica, les Energies Renovables  i altres temes 
relacionats amb la  Salut. 

 

AREES DE DIVULGACIÓ 
 

Geobiologia 

La Geobiologia es la ciència que estudia la relació entre les energies provinents de la terra i els éssers vius que 
l´habiten.  Es coneguda també com a medicina del habitat. 

Bioconstrucció 

Les tècniques constructives actuals i  els materials emprats en la construcció convencional generen un greu impacte   
sobre la nostra  salut, sobre el territori i els éssers que l´habiten. La destrucció del territori i l´ús de materials 
dubtosos, un elevat cost mediambiental i energètic, és l’aportació d´aquest tipus de construcció.  La Bioconstrucció 
es la resposta responsable i respectuosa a les  necessitats per la creació d´un entorn mes humà i saludable. 

Arquitectura Popular i Tradicional 

Cada vegada son mes els estudiosos de les construccions rurals tradicionals. 

Aquesta  Arquitectura humil,  moltes vegades  oblidada, però molt important  i de gran  interès per saber  com els 
nostres  avantpassats  varen saber interpretar   les  senyals de la  naturalesa per  construir. 

Arquitectura Bioclimàtica. 

Es l´Arquitectura adaptada al medi ambient en el disseny dels habitatges, amb  la finalitat d´optimitzar els recursos 
naturals.  Per tal  d´estalviar el màxim d´energia i fer mes saludables els edificis. 

Radiostèsia 

Es la sensibilitat personal per detectar les Geopaties (radiacions d´origen natural)  Les Geopaties o zones Geopàtiques 
són llocs  alterats on es detecten diferencies  significatives d´emissió de radiacions energètiques i  
electromagnètiques que afecten la salut física i psíquica de les persones. 

Contaminació Electromagnètica 

El nostre cos esta relacionat amb el camp elèctric i electromagnètic natural de la Terra, actualment esta molt alterat 
per les radiacions  electromagnètiques  artificials (línies d´alta tensió,  transformadors, telefonia mòbil,...) capaços      
d´alterar els  processos biològics dels éssers vius. 

 

 

 


