
SEBASTIÀ SANSÓ GOMILA          (Manacor, 1960)

BIOCONSTRUCTOR , EXPERT EN GEOBIOLOGIA. 

Vaig  començar a treballar de  picapedrer  amb el   meu pare,  del   qual
vaig aprendre les tècniques constructives tradicionals i també tècniques
artesanals que encara estaven en ús.

L´any 1995  vaig sentir  interès per  la  Construcció  Sostenible i  L´any
1998   vaig  entrar  a   formar  part  de   GEA    (  Associació   d´Estudis 
Geobiològics) .   i  des de     l´any    1998   em   dedico  plenament   a   la
Bioconstrucció ,  essent  un dels  pioners a Mallorca.  

La  meva  formació  en  Bioconstrucció  va  ser  primerament   assistint
a  tallers   per  diferents  llocs  d' Espanya.   Més  endavant vaig  fer  els
cursos  amb diferentes  Associacions  e  Instituts   amb  l´homologació per  la formació  amb    
Bioconstrucció

L'any 2002, juntament amb altres companys  vàrem escriure  i publicar la  “PETITA GUIA 
DE  LA  BIOCONSTRUCCIÓ”,  la  qual   engloba  els  principis  bàsics  i  materials   de  la  
bioconstrucció.
L´any  2008 vaig  entrar a formar  part de l´Associació Espanyola de Bioconstrucció (AEB).

Actualment col·laboro amb  diverses ONG.s,  assessorant sobre aspectes de la Bioconstrucció 
i  la   Construcció  Sostenible. 
També    realitzo  conferències  i  tallers    de  Geobiologia  ,   Bioconstrucció   i   Radiestèsia.
Sóm  membre  de  GEA  (Associació  d'Estudis  Geobiològics)  i també  membre  de   l´ABIB  
(Associació per la Bioconstrucció a les Illes Balears).  
 
A  part de  la meva feina com a Bioconstructor, també assessor i supervíso projectes fets amb 
aquests criteris.
Sòm  expert  en  Geobiologia,  i  em  dedico a  fer Estudis Geobiologics de terrenys i vivendes.

La   meva  passió es  construir  habitatges  més humans, més  respectuosos,  més  sans  i  amb
harmonia  amb  la  naturalesa.   

Crec  que  la  formació  dins  la  bioconstrucció   és   imprescindible ,  ja  que  engloba   molts 
d´aspectes,  diferents  i  amplis . I  per  poder  oferir  una qualitat  i una garantia amb la feina 
que  realitzo.
 
Aquests sons els cursos  i  tallers formatius  que  he estat reaitzant:

-Curs de Contaminació Mediambiental,  Bioconstrucció  i  Energies Alternatives a la Fundació 
GEA.
-Curs de Gestió Mediambiental a l´Associació d´Estudis Geobiològics.
-Curs de Bioconstrucció i Materials Sostenibles al  Campus per la Pau  de la Universitat Oberta 
de Catalunya.
-II  Jornada  Tècnica  sobre  la  Construcció  Bioclimàtica al  Departament  de  Medi  Ambient
(Consell de Mallorca).
-Jornades de Bioconstrucció  (ABIB).
-Curs de Salut Geoambiental en la Vivenda  (Fundación para la Salud Geoambiental).
-Curs de Disseny i Sistemes Constructius en Bioconstrucció (Instituto Ecohabitar).



-Curs  d´introducció a la  Geometria Sagrada (ABIB).
-Monogràfic  de  calç (ABIB).
-Curs Expert en Radiestèsia, Geobiologia i Feng Shui. (EFB School))
-Curs d´Instalacións electriques Biocompaibles (ABIB)

Taller  de  construcció amb adobe.
Taller de aplicacions de morters de calç.
Taller de arrebossats decoratius d´argila.
Taller de col·locació de sistemes de  guix natural.


