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 EDITORIAL 

 

 

 

  L'arquitecte del futur es basarà en   

 la imitació de la naturalesa, perquè és la 

 forma més racional, duradora i 

econòmica de tots els mètodes". 

      Antoni Gaudí. 

 

 

 

En  aquesta  ocasió   ens  traslladem  a  Torrelles  de  Llobregat,  a   la 

provincià  de  Barcelona ,  on   l´equip   de  la   “ TERCERA PELL” , 

ens    detallarà    el  projecte   de   reforma   integral   d´un  habitatge, 

També    parlarem  amb elles,  del  que  pensen de  la  bioconstrucció  i 

sobretot la seva visió femenina. 

 

 

Tornarem  a  Mallorca,  més  concretament  a  Son Espanyolet,  on  na 

Raquel  i  en  Santi ,   ens   parlaran   de    les   sensacions    durant   la 

rehabilitació del  seu  habitatge, realitzat amb  materials  saludables , i 

amb algunes intervencions  basades en  la   Geometria Sagrada . 

 

 

Finalment   la  metgessa  Carmen  Romero  ens explicarà perquè ès  tan 

important cuidar  la  salut  ambiental del nostre  habitatge  per millorar 

la   nostra qualitat de vida. 
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PROJECTE  DE REHABILITACIÓ  INTEGRAL  D´HABITATGE  A  

TORRELLES   DE  LLOBREGAT,   AMB   CRITERIS    DE        

BIOARQUITECTURA. 
 

Volem començar definint el que entenem per un projecte de bioarquitectura. La paraula que ha de 
portar el prefix BIO i que ens agradaria que pogués ser arquitectura i prou, posa de manifest que 
l’arquitectura tal i com s’entén i aplica avui, en la majoria dels casos, no contempla aspectes que 
per nosaltres són fonamentals. 
 
El primer, i el que mou tota l’activitat de La Tercera Pell, és que l’arquitectura està feta per les 
persones amb l’objectiu de generar espais òptims perquè l’ésser humà hi pugui desenvolupar la 
vida de manera confortable i plena. Els espais interiors, on passem la majoria del nostre temps, han 
de ser fonamentalment sans i aquí és on entra en joc la bioconstrucció. L’ús de materials naturals, 
de cicle tancat i de solucions constructives que fan que l’edificació treballi en favor del benestar dins 
l’edificació, generant ambients interiors saludables, on es controlen factors com temperatura, 
humitat, qualitat de l’aire o absència de tòxics, radiacions i contaminants, i també en l’exterior en el 
marc en el que s’inclou l’arquitectura, el món de la construcció i l’edificació, responsable d’una gran 
part dels contaminants que provoquen gasos d’efecte hivernacle responsables del canvi climàtic i 
amb elevadíssima petjada ecològica que evitem fent ús de materials naturals i de cicle tancat. 
 
El segon, la bioclimàtica. El projecte arquitectònic utilitza aquesta tècnica, el coneixement del clima 
local, radiació i incidència solar, els vents, els percentatges d’humitat per, mitjançant estratègies 
passives de control, fer que l’edificació treballi correctament en el seu emplaçament. Factors com 
orientació, guanys solars, aïllament o inèrcia tèrmica, defineixen cada projecte, per això cadascun 
és únic i específic i és difícil de replicar en altres ubicacions obtenint els mateixos resultats a nivell 
de confort. El fet que l’edificació funcioni de manera òptima i autònoma fa que arribem al tercer punt 
sense massa demandes. 
L’eficiència energètica dels sistemes. És evident que totes les instal·lacions de l’edificació han de 
ser eficients a nivells de consum i que s’han d’utilitzar energies renovables. Un bon projecte 
d’edificació que redueix la necessitat de consums permet optimitzar i reduir al màxim les 
instal·lacions necessàries. 
 
Amb aquestes eines dissenyem i construïm el projecte de rehabilitació integral d’un habitatge a 
Torrelles del Llobregat. 
 
El Javier i l’Àngela ens contacten abans de comprar la casa per tal que 
els  assessorem.  Els  agrada el  lloc, però   no  tenen eines  per  veure 
si  de  la  rehabilitació de la casa existent, que està en  força mal  estat, 
en pot sortir el projecte d’una   casa    que    compleixi amb  les    seves 
il·lusions  i   necessitats  i  fem  una  visita  amb  ells  per  estudiar  quin 
és el potencial del projecte. Tant bon punt hi arribem, veiem clar que és 
una bona oportunitat i visualitzem el que en podria sortir. 
 

                                 
El  solar està orientat llevant-ponent i com que no és bona orientació el 
primer  que  fem  és  un estudi  volumètric del  possible  habitatge  i  un 
estudi d’ombres amb la  resta d’edificacions veïnes  per  mirar si podem 
anar a buscar el sud per tenir captació d’energia solar, i així és. 
 
A partir d’aquí comencem a fer una proposta inicial treballant amb la llista de desitjos dels clients 
com a condicionants de projecte. Tots dos són afins a la nostra manera de fer, volen ser 
respectuosos amb el medi ambient i volen salut a la seva llar. Els plantegem que podem 
desenvolupar el projecte basant-nos en els criteris de les 3R Reduir-Reutilitzar-Reciclar, i així 
procedim. 
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REDUIR. 
 
El primer condicionant serà ajustar els metres quadrats de l’habitatge per tal de fer el suficient però 
no el màxim que es pot fer a la parcel.la. Aquesta contenció permet dues coses importants. La 
primera, ajustar el pressupost de la reforma a voluntat dels clients per tal que puguin viure projecte 
i obra amb tranquil·litat; la segona, desenvolupar un projecte molt lliure ja que al no esgotar 
l’edificabilitat de la normativa urbanística aconseguim fer una terrassa en 
planta primera (requeriment dels clients) que d’altra manera no hagués pogut ser ja que la norma 
obliga a fer cobertes inclinades en 2a planta. 
La segona acció, fem un gran captador solar orientat a sud que donarà sol i llum a la planta baixa 
garantint guanys passius a l’hivern i que també tindrà coberta plana i ens permetrà instal·lar-hi les 
plaques solars fotovoltaiques. 
 
 

 
Esquema  de la volumetria.  Estudi d’ombres d els veïns. Incidència solar al  lluernari. 
 
 

REUTILITZAR. 
 
El projecte de manera intencionada conserva la façana a carrer i una part de la distribució existent    
que  s’adapta  al  nou concepte   d’habitatge reduint    residus    d’enderroc   i    estalviant material 
en la nova construcció. 
 
Es conserven elements   singulars de fusteria de l’habitatge, que estan en  bon estat i no han estat   
atacats  per  xilòfags,   per   la   seva   posterior restauració  i reutilització. 
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La tercera acció, i  la de  més  impacte  en  la reutilització, es    fa 
amb  l’estructura   metàl·lica  existent.  Es   conserven    bigues  i 
pilars   metàl·lics  que  hi  ha a  la  casa  existent  per   el  seu  ús 
posterior. 

   
Aconseguim  conservar/actualitzar  82,00 m2   de sostre existents   
amb  biga   metàl·lica   i   revoltó   ceràmic  i  construïm   de    nou   
33,00 m2  de  sostre  aprofitant  el  material  que  teníem  a  l’obra. 
 
Això redueix el residu de l’enderroc i permet allargar la vida útil 
dels  materials. 
 
 
 
 
RECICLAR. 
 
Tot i que sabem que el reciclatge té un consum energètic associat, amb la resta d’elements de l’obra 
que no es pot fer altra cosa es fa un procés d’enderroc selectiu, separant per franges els diversos 
materials de construcció i es porten a plantes de reciclatge pel seu posterior tractament. 
Els materials que s’han utilitzat en el projecte s’han escollit també en funció de la seva futura facilitat 
per ésser reutilitzats directament o que siguin fàcilment desmuntables i reciclables un cop hagi 
finalitzat la seva vida útil I s’han utilitzat també materials reciclats. 
 
LA RESTA. 
 
La resta del procés és pel gaudi dels nostres clients i el nostre. La manera rica en la família habita i 
viu la casa ens omple d’orgull professional. Us presentem el projecte en imatges. 
 

- Estructura 
  

o Tota la nova estructura de l’habitatge es construeix amb fusta i en el cas puntual de 
l’escala amb volta ceràmica. 

o Els fonaments i solera són de formigó de calç en massa. 
o Les parets portants són de ceràmica de 30cm de gruix. 

 
- Cobertes 

 
o Les cobertes es protegeixen amb 20cm d’aïllament i s’impermeabilitzen amb EPDM 

(producte reciclat) 
o L’acabat és un gres tradicional cuit a baixa temperatura. 

 
- Aïllaments 

 
S’utilitzen en funció de la seva ubicació en obra diferents tipus d’aïllaments 

o suro negre, 10cm en solera i façana posterior (SATE) 
o Cotó reciclat, 10 cm en trasdossats d’aïllaments de façanes i mitgeres per l’interior 
o Fibres de fusta, 20cm en cobertes 

 
- Revestiments i acabats 

 
- Són els materials que afecten de manera més directa l’ambient interior de l’habitatge 
i es cuida la seva elecció. S’utilitzen guixos sense químics, plaques per trasdossats de 
cel·lulosa-guix, pintures al silicat, fusta, lasurs, rajola ceràmica cuita a baixes 
temperatures. 
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- Fusteries 

 
o Fusteries existents restaurades i reutilitzades 
o Fusteries noves de fusta, d’elevada eficiència energètica tant en els marcs com en 

els vidres, utilitzant baix emissiu en les finestres que tenen més càlcul de pèrdues o 
guanys no desitjables per la seva protecció. S’utilitzen diferents sistemes de protecció 
i control solar en cadascuna de les obertures en funció de la seva orientació. 

 
- Instal·lacions 

 
o Plaques solars fotovoltaiques associades a dipòsit d’inèrcia per producció d’aigua 

calenta sanitària. 
o Recuperador de calor per garantir una qualitat òptima de l’aire interior mitjançant 

renovacions d’aire de la manera més eficient. 
o S’instal.la en planta baixa una estufa de pellets a la zona del passadís que es preveu 

la més freda i que alimentarà les dues habitacions de ponent i es preveu una 
xemeneia per poder instal·lar en un futur una estufa d’inèrcia en la planta semi-
soterrani. 

 
 

IMATGES DEL PROJECTE  ACABAT 
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                                                                                                            L´Equip de la Tercera Pell 
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   Ivet Compañó Padrós,   
    Arquitecta en bioconstrucció 
 
   Aline  Irion  Ramalho, 
     Arquitecta en bioconstrucció 
     
   Mireia  Mas  Terra,    
     Arquitecta en bioconstrucció 
 
   Esther Punsola    
   Fernández,   
    Arquitecta en bioconstrucció 
 

 
 
                                                                      

¿LA TERCERA PELL ÉS UN EQUIP FORMAT PER QUATRE DONES, ÉS CASUALITAT O ES VA 
FORMAR AMB AQUESTA INTENCIÓ? 

 
No vàrem buscar de manera explícita que l’equip fos exclusivament de dones, però l’afinitat a l’hora 
d’afrontar els reptes que planteja la professió, l’enfoc amb el què vivim el desenvolupament de 
projectes i la sensibilitat vers aspectes que la bioconstrucció porta implícits, ens van dur a formar 
aquest equip en femení. Podria haver estat mixte si  s’hagués donat el cas de trobar un home amb 
les mateixes sensibilitats en el moment que es va conformar el grup, però pel què fos no va ser així 
i aquí estem.   
 
 ¿QUÈ VOS VA IMPULSAR A DEDICAR-VOS A FER PROJECTES DE BIOCONSTRUCCIÓ? 

 
De manera individual, cadascuna de nosaltres i en diferents moments temporals, ens vam plantejar 
que la manera en què es feia arquitectura no tenia interès per nosaltres. Si no aconseguíem fer les 
coses d’una altra manera, la manca de sentit feia trontollar les ganes de continuar en un món laboral 
absolutament fred, piramidal, centrat en els diners i absolutament despreocupat de les 
conseqüències dels seus actes. La cerca d’altres visions i maneres de fer diferents tant dins el món 
de l’arquitectura com de la resta d’aspectes de la vida, alimentació, ecologia, relacions, espiritualitat, 
ens va dur per diferents camins al mateix lloc. Ens vam formar per tal d’especialitzar-nos amb 
fonament i coneixement i això va ser el nexe que va conformar l’equip. 
 

¿EL FET DE SER DONES POT APORTAR UNA VISIÓ DIFERENT A L’ARQUITECTURA 
I EN ESPECIAL A LA BIOCONSTRUCCIÓ? 

 
Diria que més que ser dones, és la visió femenina el que aporta un tret diferencial a l’enfoc de 
l’arquitectura. Per nosaltres  ja no hi ha arquitectura si no és en bioconstrucció. La sensibilitat i per 
tant la consciència de l’entorn que ens envolta és el que fa que qualsevol plantejament projectual o 
d’execució d’obra es faci des d’una mirada molt més àmplia, completa, pensada i sentida. 
I el fet més important de tot, l’arquitectura es fa amb i per les persones. L’ésser humà està al centre 
de tota la nostra activitat i per aquest motiu és fonamental plantejar-se com afectarà l’hàbitat que 

ENTREVISTA   A  L´EQUIP   DE  LATERCERAPELL 
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dissenyem i construïm a la gent que l’ocuparà, i com viuen els processos de projecte i obra les 
persones amb les que treballem per portar a terme les edificacions. 
L’altra manera de veure l’arquitectura, la que ens havien ensenyat a l’escola, sota el nostre parer és 
curta de mires, limitada i obsoleta. 
 

¿QUINS ASPECTES VALOREU MÉS A L’HORA DE FER UN PROJECTE? 

 
Apliquem, d’una banda, tots els àmbits de coneixement en els que ens hem anat especialitzant de 
manera rigorosa. Salut, disseny passiu d’edificació i arquitectura vernacla, eficiència energètica de 
l’edificació i dels sistemes. 
De l’altra, hi ha les persones que participaran del procés i per tant un equip que cal conformar. 
Busquem una bona vivència en tots els sentits. Materials de construcció saludables, ecològics, 
renovables, sistemes constructius locals que ens ajuden a projectar una arquitectura passiva 
adequada a cada lloc, plantejaments econòmics molt seriosos que eviten desviacions econòmiques 
i mals de panxa, una gestió del temps raonable per totes les parts i molta comunicació per gestionar 
els conflictes. 
Aquest enfoc ampli i les necessitats de cada projecte ens duen a resultats únics, difícils de replicar.   
 

¿EN L’ÀMBIT PERSONAL, COM VOS HA INFLUENCIAT LA BIOCONSTRUCCIÓ? 
 

Descobrir la bioconstrucció va ser tot un procés! 
Quan vàrem entrar en aquest món i vam entendre com ens afectava l’entorn edificat i les 
conseqüències ecològiques de la nostra activitat, ens posàvem les mans al cap i intentàvem per 
tots els mitjans fer veure al nostre entorn proper la necessitat de fer les coses d’una altra manera. 
Només vèiem tot allò que es feia malament i totes les seves conseqüències. Amb el temps i 
l’experiència hem anat paint, deslligant, afinant coneixement, i sobretot madurant, de manera que 
ja podem sostenir que el nostre paper és facilitar tota la informació possible per tal que la gent 
s’empoderi i pugui prendre les seves pròpies decisions.   

 
¿GEOMETRIA SAGRADA, GEOBIOLOGIA, SÓN TÈCNIQUES MOLT ARRELADES 
DINS DE LA BIOCONSTRUCCIÓ. QUÈ EN PENSEU? 

 
Per descomptat els coneixem, tot i que no estem formades específicament en aquests àmbits. Els 
sabers tradicionals són una eina més, posats en context són una font de riquesa com qualsevol dels 
altres condicionants que tenim a l’hora de desenvolupar un projecte. Les persones que hi són 
sensibles mereixen tècnics capaços de comprendre i integrar el llenguatge d’aquests sabers. 
 

¿COM VEIS EL FUTUR DE LA BIOCONSTRUCCIÓ? SOBRETOT DESPRÉS 
D’AQUESTA PANDÈMIA? 

 
Quina pregunta més difícil. El que ens agradaria és que després del viscut la gent s’hagi sensibilitzat 
de la importància que té el fet de viure en un bon lloc, que acull i no fa emmalaltir, que ajuda a 
mantenir sistemes immunològics forts enlloc de fer que el nostre cos tota l’estona s’hagi d’estar 
defensant de les agressions que li provoca l’entorn... Però no sabem si això haurà calat profund dins 
un ventall ampli de la població. Almenys el que ha quedat clar és que viure en un entorn que disposa 
de natura propera o viure en un mar de ciment no és el mateix. I no ho diem perquè tothom hagi de 
marxar al camp! Al contrari, ens planteja a nivell local com hem de repensar els nostres pobles, les 
nostres ciutats per fer-les més amables, més humanes. Si la gent ho demanem en massa, s’acabarà 
produint. 
 

¿VOLEU AFEGIR ALGUNA COSA MÉS? 
 

Volem animar a tothom a fer passos en aquesta direcció. No poder fer bioconstrucció 100% no vol 
dir que no sigui important fer el que es pugui. Tot el contrari! Si els recursos dels què es disposa són 
limitats, doncs hem d’estudiar bé a on i com els invertim, però fem-ho en bioconstrucció!. 
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REHABILITACIÒ D´UNA VIVENDA A SON  ESPANYOLET AMB 

MATERIALS SANS I AMB INTERVENCIONS DE GEOMETRIA SAGRADA. 
 

 
No és molt freqüent fer entrevistes als promotors, però són els més importats  , un dels    objectius  
prioritaris  de   la  bioconstrucció   és  crear    uns   espais   més sans   i   més   favorables  per  al 
desenvolupament  de  la vida de les persones . 
En aquesta rehabilitació era fonamental què tots els materials fossin els més sans  possibles, Tant 
per la  creença  dels   promotors  com per   la necessitat de viure  a un espai   on els  materials  no 
poguessin  emetre cap mena d´emissions tòxiques. 
Un altre condicionant era la introducció d'elements per aconseguir uns espais  que en  l'àmbit físic, 
psíquic i emocional potenciaran aquests  aspectes. 

 
 
 

              ENTREVISTA ALS PROMOTORS . Raquel i Santi. 
 
 

¿QUANT TEMPS DUIS VIVINT EN AQUEST HABITATGE? 
 
Tres anys i mig. Des de gener del 2018. Tot d'una que van acabar les obres. 
 

 

¿ QUINS MOTIUS US DUGUEREN A CONSTRUIR AMB CRITERIS DE BIOCONSTRUCCIÓ? 

 

Principalment dos criteris. Motius de salut i de respecte al medi ambient. 

 

Volíem viure a   un   lloc   el   més   saludable    possible. 

Ens identifiquem amb els criteris ens els que s'emmarca 

la bioconstrucció. La  construcció  racional,  respectuosa 

amb el medi ambient i amb les persones, però primant el 

sentit comú. Per exemple  reutilitzant  material , quan és 

possible, abans que comprar nou material   encara   que 

aquest   nou    sigui   més   sostenible.  Utilitzar  material 

proper, etc. 

Així mateix ens interessava que la bioconstrucció   tingui 

en compte  les geopatologies i  els aspectes  relacionats 

amb tot això que, no podem definir bé, però que 

afecten als llocs on vivim. 

 
 

¿ HEU NOTAT DIFERÈNCIA AMB L´HABITATGE ACTUAL I ON VIVÍEU  ABANS? 
 
Lògicament, quan  es fa  una reforma, la  fas  al  teu gust. Només per aquest   motiu ja  s'hi troben 
diferències positives. 
Pel que fa  a  l'arquitectura,  materials  i  sistemes  constructius , el  canvi és qualitativament   molt 
notable. 
Des  del  punt de  vista  arquitectònic , en què també va participar  el mestre d'obres,  donant bons 
consells i reflexions valuosíssimes, durant tot el procés, es van crear espais on s'aprofita el màxim 
la  llum  natural,  l'escalfor  del  sol  a  l'hivern  i  al mateix  temps  ens    protegia  de   la   insolació 
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estival. És  té  una  bona ventilació  creuada, etc.  Alhora  són  espais  que s'adeqüen a  la  nostra 
manera de viure. 
Totes  aquestes  intervencions , conjuntament  amb les tècniques   i  materials  constructius, on  la 
bioconstrucció a tingut un paper protagonista , el canvi és molt notable. L'aïllament de l'exterior i el 
revestiment de calç, que regulen la temperatura i la humitat , la insolació  directa  a  l'hivern , creen 
un ambient interior molt agradable. 
 
 

¿ COM VAREU VIURE EL PROCÉS   CONSTRUCTIU? 
 
Cal   dir   que  uns  dels    motius  per    decidir-nos  per  la  bioconstrucció  era  que  coneixíem  al 
mestre d'obres i hi teníem molta confiança. 
Això  vol dir  que donàvem  per suposat que les feines, actuacions i materials que ens proposava i 
aconsellava  serien els  necessaris  i   adequats a  les  necessitats  i   a  les  nostres    possibilitats. 
Inicialment, això , ja ens descarregar pràcticament de tota la tensió del procés constructiu. 

 
Per una   altra banda, 
vam veure en el dia a  
dia de les obres, com   
l'actitud positiva  dels  
picapedres,     davant  
petits i grans   
problemes que anaven 
sorgint, facilitava   molt 
suportar l'estrès    que 
representa     fer   una 
obra. 
 
Els llanternes  i fusters 
ens van fer  notar com 
la bona coordinació i 
la bona actitud, 

positiva   i   resolutiva,   dels  picapedrers   davant   els  inconvenients, errors  i imponderables que  
anaven  sorgint, facilitava molt les feines. 
 
També   recordem   positivament   que   ens   convidessin   a participar, en les tasques en què era 
possible, del procés constructiu, del lloc on vivim. 
 

¿ ES VAREN FER INTERVENCIONS PER POTENCIAR ELS ESPAIS, COM ONES DE 
FORMA O GEOMETRIA SAGRADA? 
 
Aquestes intervencions formaven part de les sol·licituds que vam fer al mestre d'obres. Donàvem 
per fet que , de la mateixa manera que es farien fer servir els materials constructius adequats, es 
corregirien , tant com fos possible, les patologies del lloc i es potenciarien els aspectes positius. 
 
Tenim marcat el  "cercle de les energies" , el lloc de la casa on l'energia és més potent .  
 
A la porta de la casa i al corral hi ha pedres protectores, turmalina. Pedres que vam tenir 
amb nosaltres i vam cuidar, seguint les instruccions que ens van donar. 
 
Abans  de  començar  les  obres , el   mestre  d'obres, va cremar sàlvia   seca  a  l'interior   de  la 
casa. Nosaltres també ho havíem fet unes setmanes abans , no sabíem  que ell  també  ho  faria. 
Quan ho vam comentar vam riure.  
 
Fent les obres vam trobar una ferradura a damunt una jàssera. Algú la va posar allà, suposem, per 
atreure la sort a la casa. la vam deixar al seu lloc. 
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Aquestes són les  actuacions que   coneixem.   Sabem  que s'han fet   més  actuacions,  però   no 
coneixem els detalls perquè no calia saber-ho. 
 

¿ QUE EN PENSEU? 
 
Com hem dit, és un aspecte que tenim present. A la terra hi ha diferents energies i cal saber com 
ens afecten. 
De la mateixa manera que farem que a l'hivern , els raig del  sol entrin a  la casa  per aprofitar  la 
seva energia i l'escalfi, i a l'estiu no hi entri per poder tenir la casa fresca, intentarem  potenciar  o 
minimitzar l'efecte de les altres energies que són presents a la terra. 
 

 ¿ ALGUNA ANÈCDOTA EN CONCRET? 
 
Moltes. 
 
Les rajoles hidràuliques originals de la casa, les van fer al taller on va fer feina el padrí del mestre 
d'obra. 
 
Un calorós horabaixa d'estiu, vaig anar a l'obra. Hi havia picapedres, llanternes i fusters 
conversant amigablement i bevent refrescs que una veïnada pietosa els havia dut. Va ser 
agradable veure bon ambient a la feina. Segur que repercuteix a la casa i a les persones que hi 
vivim. 
 

El cercle solar.    Quan  expliquem  que  és, les 
reaccions són  varies. Algunes persones hi van 
directament  per veure  si  noten  alguna  cosa. 
Altres s'hi  acosten discretament per veure que 
passa. 
 
Un pintor professional, que  no havien fet feina a 
una obra feta amb criteris de bioconstrucció  , es 
va interessar molt per  al  tema i ens va  ajudar a 
trobar    materials    tan   adequats    com     sigui 
possible.   Això   va    passar    amb            altres 
professionals als quals vam fer consultes. Va ser 
agradable    veure     complicitat     i   interès   en 
professionals que  no van participar  directament 
a l'obra. 
 
A banda de l'estrès amb la dinàmica de l'obra i el 
capítol financer, considero que ha estat una obra 
enriquidora   on   hem   après   molt   i   hi       ha 
hagut molts   bons  moments amb  les  persones    
que l'han dut a terme. 

 
El desembre del 2018 va néixer la nostra filla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 

 

 

 

 

Els mesuraments electromagnètics són l'eina ideal per a reduir de radiacions 
els espais en els quals passem més temps 

                                                                                      

 

 

La meva passió i la meva vocació ha estat sempre, i és, la medicina. Per això, li he dedicat molts anys de 

formació constant i un gran entusiasme. Així, en un moment determinat, una experiència vital em va fer 

aturar, pensar amb claredat i prendre importants decisions que van transformar per complet la meva manera 

d'entendre la salut i la malaltia. Vaig decidir viure un temps a Indonèsia, on em vaig interessar per les seves 

cultures i per les seves medicines mil·lenàries. Em va obrir la ment i va ampliar el meu camp de visió de la 

salut, més enllà de la medicina convencional. És aquí on vaig entendre que m’havia de formar en altres 

àrees, com la salut geoambiental, que és determinant per la nostra qualitat de vida.    

 

Els occidentals passem entre un 80 i un 90 per cent del nostre temps en espais tancats. 

En un món ideal, aquesta dada no seria un problema. Però aquests ambients entre 

parets, en els quals ens refugiem la 

major part del dia (habitatges, oficines, 

hotels, restaurants, botigues...)  

normalment compten amb uns nivells 

de contaminants alts i nocius per a la 

salut: mala qualitat de l'aire, falta de 

ventilació, pols, materials tòxics o 

radiacions electromagnètiques. 

Des d'un punt de vista de salut global, 

hauria de considerar-se imprescindible 

elaborar una anàlisi de salut 
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Múltiples estudis han 

demostrat que els nens 

absorbeixen més del 

doble de radiació que 

els adults, per la qual 

cosa corren major risc. 

 

 

 

Estudis de recerca sobre CEM i salut 

L'informe BioInitiative proporciona una immersió profunda en els efectes sobre la salut 

dels camps electromagnètics (CEM). A més d'examinar més de 3.800 estudis sobre 

EMR (radiació electromagnètica), també revisa els estàndards d'exposició actuals. I 

conclou que aquests estàndards estan lluny de ser adequats per a protegir la salut 

pública. És important assenyalar que es continuen publicant estudis de recerca que 

mostren els efectes nocius dels camps electromagnètics, no sols en humans, sinó també 

en animals i plantes. Si voleu aprofundir en aquesta qüestió, us remeto a la meva pàgina 

web, www.bhital.com/mundobhital, on trobareu acreditades opinions, tant de científics 

com     d’organitzacions internacionals. 

 

Una mica d'història 

Al nostre voltant, proliferen tecnologies com la telefonia mòbil, el telèfon fix inalàmbric 

DECT, WiFi, Bluetooth, infrarojos, 3G, 5G, etc... S’han incorporat ràpidament a les 

nostres vides i que utilitzem tant en el treball com en els nostres moments d'oci.                                  

Però els antecedents es remunten segles enrere. Tradicionalment, l'electromagnetisme 

s'havia experimentat i estudiat com dos fenòmens separats: d'una banda, l'electricitat i, 

de l’altra, el magnetisme. No va ser fins a principis del segle XVIII que es comença a 

parlar d’un únic concepte, l'electromagnetisme. Els fenòmens magnètics es coneixien 

des de molt antic gràcies a les propietats naturals de la magnetita, un mineral capaç 

d'atreure el ferro i altres materials que ara classifiquem com a ferromagnètics.  

 

Els mesuraments electromagnètics 

Per a dur a terme aquests mesuraments se segueix un procediment complex, que 

requereix mesuradors de detecció de CEM calibrats i professionals, que han de ser 

desenvolupats per especialistes certificats que entenguin els diversos camps que 

afecten l'entorn i les solucions de blindatge dels CEM. L'avaluació de l'espai vital 

determinarà si els nivells de radiació estan dins dels rangs acceptables o no i, a partir 

d'aquí, s'establirà un pla efectiu per a reduir-los. 
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Per què és necessari mesurar-les? 

Perquè moltes malalties que patim són el resultat de la influència negativa de l'entorn. 

El seu impacte està relacionat amb el temps d'exposició, la intensitat de la font i l'estat 

del sistema immunitari de la persona. Les últimes recerques evidencien l'efecte sobre 

l'ésser humà de multitud de tòxics i radiacions amb els quals convivim diàriament. 

 

Quan sol·licitar les mesures? 

Quan et disposis a comprar un terreny o quan es vulgui donar un valor afegit a un 

projecte arquitectònic -sigui de nova construcció o de reforma per a crear construccions 

saludables- cal descartar aquells més geopatògens. Amb l'estudi realitzat es podrà 

valorar, entre altres aspectes, que les zones geopatògenes no es dediquin a espais en 

els quals es passa molt de temps (dormitori, despatx, sala d'estar, etc...) i es releguin a 

passadissos, banys, jardins o piscina. 

També cal sol·licitar les mesures quan s’hagin de tractar pacients electrohipersensibles, 

amb Sensibilitat Química Múltiple (SQM) o quan sospitem que altres pacients poden 

estar afectats per tòxics ambientals, radiacions naturals o artificials. D'aquesta manera, 

es minimitzen les fonts i el seu benestar millora. Cal remarcar que el grup de població 

més vulnerable és el de les dones en edat fèrtil, embarassades, nens o persones 

malaltes. 

 

Quins són els paràmetres d'un estudi de radiacions electromagnètiques? 

Les mesures analitzen els camps elèctrics alterns de baixa freqüència, originats per 

instal·lacions elèctriques, cables, aparells, preses d'endoll, cablejats en parets, sòls i 

sostres tècnics, línies d'alta i mitjana tensió aèries, etc...  

També els camps magnètics alterns de baixa freqüència, emesos per instal·lacions 

elèctriques, cables, aparells, motors, transformadors, línies d'alta i mitjana tensió, tant 

aèries com soterrades, línies de ferrocarril d'alta velocitat, etc... 

Igualment, els camps electromagnètics 

d'alta freqüència, provocats per emissions de 

telefonia mòbil, telefonia fixa sense fils, 

transmissió de dades, WiFi, radars, etc... 

Els corrents harmònics (electricitat bruta), 

corrents o tensions la freqüència de les quals 

és un múltiple de la freqüència fonamental de 

subministrament de 50 Hz. Els harmònics es 

generen pels consumidors no lineals, és a dir, 

pels electrodomèstics que no consumeixen      

l'electricitat tal com arriba a les llars. El nivell 

d'harmònics està relacionat amb la qualitat de 

l'energia. 
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Què ha de contemplar un anàlisi complet de salut geoambiental? 

Son tres aspectes: la contaminació electromagnètica -camps elèctrics de baixa 

freqüència i camps magnètics de baixa freqüència, nivells de electropolució per 

harmònics (corrents brutes), de contaminació electromagnètica d'alta freqüència, camps 

magnètics generats per estructures de l'edificació i mobiliari, magnetoestàtica i 

variacions del camp geomagnètic). Els camps i radiacions d'origen natural -presència 

de gas radó, cursos d'aigua subterranis i xarxa Curry, les xarxes Hartmann i la xarxa 

geomagnètica de Búnquer. Finalment, l'índex de qualitat de l'aire ICA (tòxics a l'aire, 

gasos i químics). 

A tall d'exemple. En cas de voler realitzar un anàlisi i una prospecció de salut 

geoambiental complets des de zero, és a dir, abans de l'inici de la construcció, han de 

contemplar-se tres 3 fases: la valoració inicial dels factors geoambientals en el terreny, 

l'anàlisi de comprovació de factors de salut geoambiental en habitatge en construcció -

una vegada edificades les estructures, els murs i la coberta- i el mesurament complet 

de factors de salut geoambiental en habitatge acabat amb les instal·lacions actives. 

 

En conclusió 

Hem de  tenir en compte que som éssers bioelectromagnètics, ja que les nostres 

membranes cel·lulars són clau pel seu potencial transmembrana, que l’ADN i l’ARN 

estan formats per molècules dielèctriques i que els processos biològics generen 

freqüències electromagnètiques en tres quartes parts del total de l'espectre 

electromagnètic.               Un exemple d’això és l'emissió electromagnètica en GHz de 

les tubulines que formen els microtúbuls del citoplasma de totes les cèl·lules. Per això, 

no és d'estranyar que siguem sensibles a altres fonts de radiació. De fet, utilitzem 

aquesta emissió per al diagnòstic mèdic, a l’hora de mesurar la temperatura, fer un 

electrocardiograma, un electroencefalograma o un electromiograma, entre altres. 

També existeixen tractaments mèdics que usen les radiacions, com la radioteràpia o la 

radiofreqüència en fisioteràpia. Pretendre que les radiacions electromagnètiques no 

ionitzants no causin un efecte biològic és ignorar la multitud d'estudis científics com els 

que es poden trobar a BioInitiative i les crides internacionals a reconsiderar els nivells 

màxims legals, incloent-hi la Resolució 18/15 del Consell d'Europa de 28 de maig de 

2011, que insisteix en l'aplicació del principi d’ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable), és a dir, a mantenir nivells tan baixos de radiació com sigui raonablement 

possible, referint-se tant als efectes tèrmics com als atèrmics o biològics de l'emissió de 

camps electromagnètics. 

Així doncs, desenvolupar un anàlisi de salut geoambiental per a un projecte 

d'arquitectura, s'ha convertit en un fet diferenciador i de gran valor afegit. Avui, més que 

mai, aconseguir ambients interiors, sobretot a casa o a la feina, amb reducció de la 

contaminació electromagnètica, ajudarà a prevenir problemes de salut i a millorar la 

nostra        resposta immunològica. 
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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 sòn la divulgació de tots els temes 

relacionats amb la  Salut i l´Habitat. promoure la 

construcció a través pràctiques   professionals   étiques, 

saludables, ecològiques i sostenibles. 

A travès de l´Associació (ABIB) volem divulgar àrees 

molt diverses com la Geobiologia, la Bioconstrucció, la 

Radiestesia, l´Arquitectura Popular , la Contaminació 

Electromagnètique , les Energies Renovables i altres 

temes relacionats amb la Salut. 

 

 

 

ÀREES DE DIVULGACIÓ 

 

Geobiologia 

 

La Geobiologia es la ciència que estudia la relació entre 

les energies procedents de la terra i els éssers vius que 

l´habiten. 

Ès coneguda també com a medicina de l´hàbitat. 

 

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, ès l´aportació 

d´aquest tipus de construcció. 

La Bioconstrucció ès la resposta responsable i 

respectuosa a les necessitats per la creació d´un entorn 

mès humà i saludable. 

 

Arquitectura Popular i Tradicional 

 

Cada vegada sòn més 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 els  senyals 

de la naturalesa per construir. 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura Bioclimàtica. 

 

Ès 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 mès saludables els edificis. 

 

 

Radiestesia 

 

Ès la sensibilitat personal per detectar les Geopaties 

( radiacions d´origen natural) 

Les Geopaties o zones Geopatiques són llocs  alterats on 

es detecten diferències significatives d´emissió de 

radiacions energètiques i electromagnètiques que 

afecten la salut fisica i psiquica de les persones. 

 

Contaminació Electromagnètica 

 

El nostre cos està relacionat amb el camp elèctric i 

electromagnètic natural de la Terra , actualment està 

molt alterat per les radiacions electromagnètiques 

artificials (linies d´alta tensiò, transformadors, telefonia 

mòbil ..) capaços d´alterar els  processos biològics dels 

éssers vius. 

 

 

 

ACTIVITATS 

 

Som conscients de la importància de la formació  per als 

professionals  que treballen amb tots els aspectes 

relacionats amb les diferents matèries que tenen relació 

amb la casa sana. Per això fem cursos i tallers formatius. 

També feim xerrades de diferents disciplines 

relacionades  amb la salut. 


