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Aquesta és una de les preguntes que ens plantegem alguns es-
tudiants d’arquitectura degut al nostre desconeixement tècnic 
de l’arquitectura bioclimàtica. En motiu d’aquestes inquietuds 
l’associació ESFA (espai social  i de formació d’arquitectura) for-
mada per estudiants de l’ETSAB i arquitectes ja titulats, va bus-
car maneres d’experimentar aquestes tècniques de primera mà i 
oferir des de la universitat una activitat pràctica i didàctica. Tot 
va anar rodat quan a mitjans d’octubre del 2008 sorgí el contac-
te amb el Mas Franch, un projecte de formació i divulgació “per 
a la transformació social i ecològica” ubicat en una antiga masia 
del sXIV dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
i gestionat per un col·lectiu de 10 persones que viu també en 
comunitat a la casa. Aquella tardor a Mas Franch s’estava iniciant 
la construcció d’una sala polivalent de 150 m2 amb estructura de 
fusta, coberta vegetal i tancaments d’argila i palla. Un projecte 
que s’ha convertit en focus d’informació obert a tothom interes-
sat en aquest món.

Per tal de conèixer algunes técniques constructives de 
l’arquitectura bioclimàtica els membres de l’associació ESFA i 
altres estudiants de l’ETSAB vam realitzar al llarg del curs cinc 
camps de treball, en els quals es portava a terme un intercanvi 
de mà d’obra i formació. Cada sortida servia per treballar en 
una zona diferent de l’edifi ci i conèixer gent de diferents espe-
cialitats que estaven allà, com nosaltres, de voluntaris. En la 
primera sortida vam entendre el concepte bàsic de la constitució 
d’aquest tipus de construccions: unes botes i bon barret. I és 
que l’edifi ci s’assenta sobre unes grans pedres no poroses que 
separen l’estructura del contacte directe amb el terra i es cobreix 
amb una coberta vegetal amb voladius prou grans per a què el 
vent i l’aigua no malmetin les parets. Per complementar la pro-
tecció a l’ambient exterior es col·loca una capa d’aïllament de 
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llana d’ovella entre l’encanyissat de bambú i la coberta vegetal. 
L’estructura de fusta es situa de manera circular creant un espai 
lliure de deu metres de diàmetre a l’interior, i aquesta supor-
ta un sostre de bigues que es recolzen entre elles recíproca-
ment, deixant al centre un gran buit que esdevé un lluernari que 
il·lumina zenitalment la sala. 

 El tancament està realitzat amb murs de bales de palla recoberts 
amb capes de diferents proporció d’argila i palla (adob), sorra, 
herba, sal, excrement de vaca, iogurt... segons la seva posició 
en la secció del mur. 

Aquesta experiència ens ha enriquit molt en diferents aspec-
tes, tots relacionats directa o indirectament en la pluralitat de 
l’arquitectura i des d’una perspectiva diferent a la que vivim a 
l’escola. Durant els camps de treball, entre esforç físic i atenció a 
la qualitat de la feina ben feta, també vam aprofi tar per refl exio-
nar sobre el fet de l’arquitectura bioclimàtica i tots recordem 
una frase que ens comentava en Juan, un dels membres de la 
comunitat implicat en la construcció “Si dorms entre pedres et 
convertiràs en pedra, si dorms entre terra et convertiràs en te-
rra”. Aquest valor tan terrenal és el que tenen els materials càlids 
i propers a les persones i el fet de treballar en equip esculpint 
els murs amb les mans fa possible apreciar les seves característi-
ques.  Actualment la bioconstrucció de Mas Franch ja està a punt 
de ser fi nalitzada, una construcció aixecada amb la participació 
de moltes persones dia a dia a ritme de les estacions que esdevé 
un magnífi c exemple dels benefi cis que suposa l’autoconstrucció 
i la utilització de materials que es trobin en un entorn proper. 

Als membres de Mas Franch que ens han concedit l’oportunitat 
d’aprendre al llarg d’aquestes sortides, moltes gràcies!


