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Director de la Fundació Institut Català del Suro. Llicenciat en Ciències Ambientals i 
Postgrau en Gestió Ambiental Municipal.
Compta amb més de 10 anys d’experiència en projectes relacionats en gestió ambiental 
en l’empresa, en el planejament urbanístic i en la certificació sostenible BREEAM. 
Membre del panell d’experts BREEAM ES en l’àrea de coneixement Transporte/Movilidad 
i Impacto Ecológico y Biodiversidad. 
Ecòleg qualificat en l’àmbit d’usos del sòl i ecologia per la mateixa certificació 
d’edificació sostenible.

El Fil Verd és un estudi d’arquitectura que treballa a diferents escales en els àmbits de 
l’arquitectura i del paisatge amb un enfocament especial cap a la integració amb la natura, 
el benestar de les persones i l’eficiència energètica. Desenvolupem els nostres projectes 
moguts per la recerca constant de solucions innovadores i eficients. Els valors d’equilibri, 
bellesa, sostenibilitat, creativitat, responsabilitat, rigor i respecte que ens inspiren se 
cenyeixen al compromís que sentim cap al benestar dels nostres clients i l’impacte de les 
nostres intervencions sobre el territori.
El nostre enfocament neix d´un estudi exhaustiu i científic del context que ens porta a 
elaborar solucions projectuals integradores respecte a la complexitat dels múltiples factors 
presents en un procés creatiu.
Bellesa, creativitat i innovació són valors que alimenten la seva feina de cada dia.

Enginyer Tècnic Forestal per la Universitat de Lleida (UdL). 
Vicedegà Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
Màster en Disseny i Restauració d’Estructures Arquitectòniques per la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC). 
Fundador i CEO de kmod Enginyeria en Fusta, empresa dedicada a desenvolupament de 
projectes de disseny i càlcul d’estructures en fusta. Realització de projectes en 3D per la 
posterior mecanització en màquina de CNC. Assessorament tècnic i comercial en l’àmbit del 
disseny, càlcul i construcció en fusta.
Anteriorment Responsable d’oficina tècnica en empresa dedicada al muntatge d’estructures 
de fusta, fent el desenvolupament dels projectes de càlcul i disseny d’estructures de fusta, i  
als inicis de la meva carrera, vaig començar com adjunt de producció en empresa de primera 
transformació de fusta (serrat de bigues de fusta i els seus derivats, i comercialització de 
productes relacionats amb la construcció en fusta).

Albert Hereu

Elisabetta Quarto (El Fil Verd)

Albert Admetlla i Font



HArquitectes és un estudi d’arquitectura fundat l’any 2000 situat a Sabadell, dirigit per 
quatre arquitectes associats: David Lorente Ibáñez (Granollers, 1972), Josep Ricart 
Ulldemolins (Cerdanyola del Vallès, 1973), Xavier Ros Majó (Sabadell, 1972) i Roger 
Tudó Galí (Terrassa, 1973). Els quatre es van llicenciar com arquitectes a l’ETSA del 
Vallès, on Josep Ricart i Roger Tudó exerceixen com a professors. Xavier Ros exerceix de 
professor a l’ETSA de Barcelona. També han estat convidats com a docents a diverses 
universitats europees i americanes.
La seva obra ha merescut el reconeixement de diversos premis, tant per obra construïda 
com en concursos de idees, i la publicació en diversos mitjans d’arreu, havent estat 
seleccionats per a diferents exposicions i convidats com conferenciants en esdeveniments 
tant nacionals com internacionals.

Arquitecte i soci director sAtt. Districte NAtural (Empresa Bcorp).
És arquitecte urbanista per la Universitat d’Arquitectura de Madrid (ETSAM) des del 1998.
Fundador i conseller delegat de l’estudi d’arquitectura sAtt, primer estudi d’arquitectura 
certificat Bcorp a Espanya i fundador de la promotora d’impacte DISTRITO NATURAL, 
dedicat al desenvolupament de nous projectes d’arquitectura contemporània amb 
criteris ecològics. Forma part del consell assessor deI Instituto Ecohabitar i és patró de 
la fundació El PUENTE per a la innovació social. President de l’Asociación para la medición 
y difusión de la Ecología en la arquitectura, el Ecometro, un sistema de mesurament dels 
paràmetres d’ecologia als projectes d’arquitectura. Fundador i expresident de SANNAS 
associació d’empreses Triple Balance. 
Iñaki és professor permanent de l’Institut Ecohabitar, professor d’ARQUITECTURA 
CONSCIENT del Centre d’Estudis Superiors del Grup Thuban, professor de el EXPERTO 
en SALUT GEOAMBIENTAL de la fundació VIVO SANO, professor MÀSTER UPM ETSAM 
“Mediambient i arquitectura Bioclimàtica”.
Compta amb vint anys dedicats a la investigació, desenvolupament i emprenedoria 
de projectes d’arquitectura sostenible dedicats a la innovació social i ambiental, i 
ha realitzat obres en diferents punts de la península, el Marroc i Kenya. Un total de 
250 projectes desenvolupats i 70 construïts amb diferents aplicacions de l’ecologia 
social i mediambiental.

És arquitecte per l’ETSAV el 2007. Va començar la seva trajectòria professional amb la 
col·laboració al Instituto de Urbanismo Universitario de Valladolid durant el 2005 i el 2006, 
abans d’acabar els estudis d’arquitectura. Un cop llicenciat, va començar a treballar per a 
Yves Lion a París el 2007 i fins al 2008. Va treballar més tard a Holanda al despatx MVRDV 
fins a finals de l’any 2010, quan es va traslladar a Barcelona per col·laborar amb el despatx 
b720 Fermín Vázquez Arquitectes. Va tornar a França de la mà d’IDOM, treballant per al 
projecte del Parlament Europeu a Estrasburg.
El 2015, es va unir a l’equip de Jean-Paul Viguier per fer-se càrrec de diversos projectes, 
entre els quals hi havia un concurs molt particular, una torre de fusta al centre de Bordeus. 
Així va ser cap de projecte de la Torre Hyperion durant més de cinc anys, des del concurs 
fins a la construcció. Una experiència que el va obligar a formar-se i especialitzar-se en la 
construcció amb fusta en alçada.
El 2020, ja com a director de projectes a Wilmotte et Associés, és responsable d’una 
quinzena de projectes de tota mena i escales. Compaginant la seva activitat amb 
intervencions puntuals a l’escola d’arquitectura de París Malaquais i al màster de 
construcció de fusta de la UPM.
L’abril del 2022, va publicar el llibre “Construir en altura con madera” on s’exploren les 
diferents possibilitats tècniques de la fusta per construir en alçada.

HArquitectes

Iñaki Alonso

David Sebastián Martín 



Josep M. Miró i Gellida (Barcelona, 1969). Soci fundador i director de NITIDUS arquitectes, 
SLP (2004), llicenciat per la ETSAB (1995) i associat a Eduard Gutiérrez (des de 2012).
Ha estat professor a la ETSA La Salle i a la ETSAB. Ha destacat amb projectes i obres 
com l’Auditori i reforma del Castell de Cap Roig, l’Arxiu Històric Provincial de Castelló 
de la Plana, l’ampliació i reforma de l’Arxiu de la Biblioteca de Montserrat, edifici d’ús 
mixtes i reforma de l’edifici ETB a Bogotà (Colòmbia), edificis d’habitatges de HPO a 
Montgat, Santa Coloma de Gramenet i a Mas Ramada. També en obres públiques 
com la Biblioteca Pública de l’Estat Espanyol a Barcelona, CEIP a Santa Margarida 
de Montbui, Vallirana i Figaró-Montmany, CAP a Cubelles, o el pavelló poliesportiu de 
Santa Maria de Palautordera.
La seva obra ha estat exposada a Rabat, a la Biennal de Venècia, espais expositius del 
Ministerio de Cultura, o a la Fira del Llibre de Guadalajara (Mèxic), i ha participat en 
conferències i activitats culturals diverses al voltant de l’arquitectura.

Josep M. Miró Gellida (NITIDUS)

Aureli Luque Reina - Director General
Enginyer Tècnic Agrícola – Màster en Direcció i Administració d’Empreses a la UDG. 
L’any 2017 s’incorpora com a Director General per liderar l’absorció de Vivers Ter  per part de  la 
multinacional francesa Le Prieuré Vegetal I.D. 
Amb més de 20 anys d’experiència en el sector de la naturalització, Le Prieuré ofereix un servei 
integral amb àmplies garanties, és el major viver especialitzat en solucions precultivades, 
parets i cobertes vegetals a Europa. 
Es dedica també a la producció de substrat i disposa de centres productius a França, els 
Estats Units i a Girona. 

Alex Puig Coll – Vivers Ter SA 
Mestre jardiner per l’Escola de Parcs i Jardins de Barcelona
Format a l’escola Rubió i Tudorí de Barcelona, adquireix una sòlida experiència després d’haver 
treballat en diferents vivers d’Europa. L’any 1989 funda l’empresa Vivers Ter amb l’inicial de 
l’especialització en producció de planta vivaç i gramínies, així com projectes de paisatgisme.
A principis dels anys 2000, influenciat pels seus viatges internacionals, desenvolupa el sistema 
per a murs vegetals Babylon i el sistema modular per a cobertes vegetals C2C, avalat pels seus 
més de 15 anys d’experiència en cobertes vegetals.
L’any 2017, l’empresa francesa Le Prieuré incorpora Vivers Ter i el negoci s’especialitza com a 
viver expert en solucions 360º per a cobertes i parets vegetals. El resultat d’aquesta fusió és 
un grup líder de cobertes i murs vegetals a Europa. Vivers Ter disposa d’un equip format per 
arquitectes, paisatgistes i enginyers.

Vivers Ter S.A.



Michele Orliac i Miquel Batlle són arquitectes i paisatgistes, cofundadors de mICHELE&-
mIQUEL l’any 1996, amb taller a Toulouse i a Barcelona. 
El seu treball es troba en l’articulació entre arquitectura, paisatge i planificació territorial, fent 
dialogar diferents escales, entre la territorial, la de la proximitat fins la del detall constructiu. 
Actualment desenvolupen els seus projectes en diferents ciutats de França, Espanya i 
Taiwan. Els seus projectes han estat reconeguts sent premiats en diferents projectes, com: 
el Trophée de l’Aménagement Urbain, Premi Nacional francès, en 3 ocasions, pels projec-
tes d’espais urbans de Port Vendres, Arles-sur-Tech i Treffort-Cuisiat, el premi FAD Ciutat 
i Paisatge al 2011 pel Parc de les aigües a Figueres i pel Jardí Niel a Toulouse. Seleccionats 
pel premi europeu Mies Van der Rohe el 2017 i, guanyadors del Prix National de la Costruction 
Bois pel projecte de les caves de l’Hortus a Montpeller el 2020 - el premi FAD Internacional el 
2017, la XIV Biennal Iberoamericana d’Arquitectura i Urbanisme 2018 i la selecció pel premi 
l’Equerre d’Argent, pel projecte Jardí Niel a Toulouse.
Han participat en exposicions i realitzat diferents instal·lacions efímeres com CARTON 
FULL! en la Cité de l’Architecture, “CONTAINED HOME” al festival Kaoshiung International 
Container 2011, “AGAINTS THE WIND” en el 2017 en el mateix festival organitzat pel 
Museu d’Art Modern de Kaoshiung, “ECLAIRER”, en la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, 
al festival “l’Architecture en fête” en el 2017, o “BRANCHES” en el Taichung World Flora 
Exposition el 2018.

mICHELE&mIQUEL

És un estudi d’arquitectes paisatgistes especialitzat en crear espais de benestar 
sensibles i integrats amb la natura. Treballa a totes les escales en les disciplines 
d’edificació, paisatge, espai públic i entorns naturals.
La nostra feina es caracteritza per la integració del projecte en l’entorn, per la vinculació 
del disseny d’espais amb el pensament ecològic, responent a criteris de sostenibilitat i 
eficiència, per establir un balanç entre les necessitats i condicions del lloc, les demandes 
socials i la introducció de la natura, amb l’objetiu de connectar les persones amb el seu 
entorn i  crear paisatges dinàmics i resilients per al futur i adaptats al canvi climàtic.
El nostre estudi està ubicat a Barcelona i València, essent la Imma Jansana, Conchita 
de la Villa, Carlota Socías i María José Gaspar les seves sòcies.
El nostre treball ha sigut premiat en diverses ocasions, com per exemple el Premi FAD 
2019, Premi FAD 1994 i Premi FAD 1993, el Premi Europeu de L‘espai públic Urbà del 
2012, el Premi Construmat del 2009, el Premi Nacional de Parcs Públics i Jardineria del 
2007. Les nostres obres també han estat seleccionades per participar en exposicions 
nacionals i internacionals.

Carlota Socías  
(JDVDP – Jansana, De la Villa, De Paauw, arquitectes)



JORNADA D’ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Divendres  21 d’octubre de 2022         
Auditori del Castell de Cap Roig – Palafrugell

PROGRAMA

13.15 h PREGUNTES I DEBAT DEL BLOC

15.45 h
VIVERS TER
COBERTES VERDES: SISTEMA REGULADOR TÈRMIC

16.00 h
MIQUEL BATLLE (Michèle-Miquel arquitectes)
AMPLIACIÓ DE LES CAVES VINÍCOLES HORTUS, FRANÇA

16.25 h
CARLOTA SOCÍAS & IMMA JANSANA (JDVDP arquitectes) 
PASSEIG MARÍTIM DEL PRAT DE LLOBREGAT

16.50 h

RE_SOSTENIBILITAT EN L’ARQUITECTURA

Modera: EVA GERONÈS, periodista

DEBAT CREUAT AMB ELS PONENTS

14.00 h DINAR - INTERCANVI

17.30 h ACOMIADAMENT DE LA JORNADA

15.45 h RE_SISTEMES

16.50 h DEBAT CREUAT

16.00 h RE_NATURALITZACIÓ

13.30 h
JOSEP M. MIRÓ i GELLIDA (NITIDUS), arquitecte
AUDITORI DEL CASTELL DE CAP ROIG

13.30 h RE_CONSTRUCCIÓ

9.30 h

9.40 h

BENVINGUDA (*segons protocol)

11.00 h ESMORZAR

MATERIAL DE BAIXA EMPREMTA DE CARBONI
INSTITUT CATALÀ DEL SURO
ALBERT HEREU, director

RE_MATERIALS

10.00 h

9.40 h

ELISABETTA QUARTA COLOSSO, arquitecta
DUES CASES DE SURO: CA L’ÀGATA I LA CASA DEL BOSC

11.45 h

IÑAKI ALONSO ECHEVERRÍA, arquitecte 
sAtt ARQUITECTURA TRIPLE BALANCE

EDIFICI CO2 NUL: COHAUSING ECOLÒGIC ENTREPATIOS - LA CAROLINA. MADRID12.15 h

DAVID SEBASTIÁN MARTÍN, arquitecte
EDIFICI DE FUSTA DE GRAN ALTURA - Edifici HYPERION, Bordeaux12.45 h

HArquitectes 
RE_UTILITZACIÓ D’EDIFICIS

10.30 h

COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I FORESTALS DE CATALUNYA
ALBERT ADMETLLA, vicedegà

EL MATERIAL DELS BOSCOS CATALANS: PRODUCTE I GESTIÓ

10.45 h PREGUNTES I DEBAT DEL BLOC

11.45 h RE_ESTRUCTURA

Alcalde de Palafrugell, Sr. JOAN VIGAS I BONANY
President COAC Girona, Sr. MARC RIERA I GUIX
Director de l'Agència Catalana de Turisme, Sr. NARCÍS FERRER I FERRER 
Presentació de la Jornada, Sr. MIQUEL SITJÀ I DOMÈNECH
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