
“Cabe defi nir a la sociedad 
del crecimiento como una 
sociedad dominada 
precisamente por una 
economía del crecimiento, 
y que tiende a dejarse
absorber en ella.
El crecimiento por el
crecimiento se convierte
así en el objetivo primordial, 
si no el único de la vida. 
Semejante sociedad no es 
sostenible, ya que se topa 
con los límites de la 
biosfera.” 
serge latouche
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casa de vacances, pia helin i kimo samlama,
turku, finlàndia, 2005
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L’arquitectura ecoresponsable
Una nova aproximació al fet de construir

DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER

Els perills als que s’enfronten avui el nos-
tre planeta i els seus habitants fan indis-
pensable el qüestionament de la nostra 
manera de viure.  Això inclou, entre altres 
factors, el desenvolupament d’una arqui-
tectura ecoresponsable, és a dir, funcio-
nal, confortable, que economitzi en ma-
tèries primeres i sigui respectuosa amb el 
medi ambient a mig i llarg termini.
 
Aquesta arquitectura -qualifi cada de bio-
climàtica, ecològica o durable- varia ra-
dicalment segons el relleu, el clima, els 
recursos regionals, la cultura local, el ni-
vell social dels ciutadans i les eleccions 
polítiques dels estats.  

Aquesta multiplicitat de respostes no és 
nova: l’estudi de construccions tradicio-
nals prova la multitud de solucions que 
permeten aportar als usuaris el confort 
necessari tot respectant la integritat del 
territori.

1. HISTORIA I DESENVOLUPAMENT
DE LES CONSTRUCCIONS VERNACULARS 
A L’HÀBITAT BIOCLIMÀTIC
L’arquitectura tradicional típica d’una 
zona geogràfi ca i cultural és la manifes-
tació d’un saber secular transmès i mi-
llorat de generació en generació. Aquesta 

arquitectura, anomenada vernacular, és 
una “ciència del concret”. Convé meditar 
sobre el seu mestratge, perpetuar-lo, però 
també enriquir-lo i prolongar-lo. 

Les formes, materials i tècniques de 
l’arquitectura vernacular han estat dicta-
des pel microclima i pels avantatges que 
ofereixen els recursos disponibles local-
ment: construcció en fusta a les regions 
forestals; murs de tova o maó i cobertes 
de teula quan el terreny és argilós; cober-
tes de pissarra o llosa a les regions pis-
sarroses; obres en calcària, gres o granit 
segons la natura del substrat. Gràcies a 
l’experiència de les generacions anteriors, 
l’arquitectura tradicional té igualment en 
compte els riscos lligats al relleu i al cli-
ma: terrenys inundables, perill d’allaus, 
zones sísmiques, etc. 

L’hàbitat bioclimàtic és un sistema de 
construcció alternatiu que emergeix als 
Estats Units després les crisis petroleres 
de la dècada de 1970. Es basa en la inser-
ció subtil de les construccions vernaculars 
en el paisatge, l’adequació entre funció 
i ús, així com en la utilització lògica in-
herent de cada material. Realitzades ma-
joritàriament en règim d’autoconstrucció, 
amb pocs mitjans i sense estudis tèrmics, 

DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER és ar-
quitecta titulada a l’escola de Paris-
Tolbiac. Ha centrat la seva recerca 
personal en la construcció amb fusta 
i en el desenvolupament sostenible 
a la regió austríaca del Vorarlberg. 
Des de 2007 és professora associada 
a Strasbourg i imparteix classes de 
construcció i urbanisme sostenibles 
a diverses escoles europees. 

Va ser la comissària de la gran ex-
posició «Habiter écologique» que va 
tenir lloc l’estiu de 2009 a la Cité de 
l’architecture de Paris. 

És autora de nombrosos articles 
i llibres, dos dels quals traduïts al 
castellà (Arquitectura ecológica i 25 

casas ecológicas, ambdós per GG). 
Dominique Gauzin va participar al 
Master del Laboratorio de la Vivien-
da del Siglo XXI i va oferir una con-
ferència oberta a l’ETSAB el març de 
2008.
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les primeres cases bioclimàtiques oferien 
confort a l’hivern i a l’estiu gràcies a una 
aproximació pragmàtica, inspirada en 
aquella de l’hàbitat vernacular.

A LA RECERCA D’UN EQUILIBRI ENTRE 
LOW-TECH I HIGH-TECH
Des de la dècada de 1980, dues tendèn-
cies es desenvolupen paral·lelament: el 
low-tech i el high-tech. Els defensors del 
low-tech, moguts per la voluntat de retro-
bar en el seu mode de vida una simpli-
citat voluntària, estan convençuts de la 
necessitat d’un decreixement econòmic 
en els països industrialitzats. Practiquen 
sovint l’autoconstrucció amb materials 
naturals locals i proposen l’economia de 
mitjans i la revalorització dels coneixe-
ments tradicionals. 

El high-tech, desenvolupat per la recerca 
industrial, es basa essencialment en la 
optimització energètica gràcies als mate-
rials i les instal·lacions tècniques sofi sti-
cades. Entre les dues es dibuixa una ter-
cera via, menys militant i més pragmàtica, 
que situa l’ésser humà al centre de les 
seves preocupacions. Aquesta arquitectu-
ra ecoresponsable uneix preocupacions 
econòmiques i ecològiques, tot afi rmant 
la responsabilitat social amb les genera-
cions futures. Els dissenyadors d’aquestes 
construccions, més respectuoses amb 
l’ésser humà i la natura, comencen apli-

cant totes les mesures bioclimàtiques dic-
tades pel sentit comú, que no comporten 
ni temps d’anàlisis ni de refl exió, abans 
de desviar la mirada cap a instal·lacions 
tècniques optimitzades. El seu treball es 
basa en els intercanvis constructius entre 
clients, enginyers, empreses i artesans.

MOTIVACIONS DIVERSES SEGONS 
ELS PAÏSOS EUROPEUS
La noció d’arquitectura ecoresponsable és 
indissociable del terme desenvolupament 
sostenible, que va ser popularitzat per la 
Cimera de la Terra organitzada el 1992 a 
Rio de Janeiro. A cada estat l’aproximació 
a aquest concepte ha sigut més o menys 
ràpida.
 
Als països escandinaus i germànics ha 
evolucionat la manera d’enfocar el tema 
i les pràctiques en favor d’un desenvolu-
pament sostenible i equitatiu han arrelat 
a la realitat quotidiana: estan integrades 
en la cultura i representen un poder polí-
tic i econòmic. Els escandinaus tenen una 
relació gairebé mística amb la naturalesa 
salvatge que els empeny a defensar-la, a 
més, aquests països, poc poblats i amb 
un clima difícil, tenen una tradició de co-
operació i democràcia participativa. 

El passat ha deixat als alemanys una cons-
ciència profunda de què és la responsabi-
litat comuna. El seu compromís s’explica 

també de manera més prosaica per una 
elecció industrial. Aquest país exportador 
veu en les tecnologies lligades al des-
envolupament sostenible el mercat del 
futur: captadors solars tèrmics, cèl·lules 
fotovoltaiques o eòliques, recuperació de 
l’aigua de pluja, etc. L’organització federal 
dels països germànics és un altre factor 
que afavoreix l’aplicació de mesures en 
favor del desenvolupament sostenible. 
Avui dia, els exemples més convincents 
d’arquitectura ecoresponsable es troben 
a les regions que voregen el llac Cons-
tança: Alemanya meridional, la Suïssa 
germànica i Àustria, en particular Vorarl-
berg. L’excepció cultural i social sensible 
en aquest petit Land s’explica tant pels 
canvis basats en la confi ança com pel 
sentit cívic d’una població conscienciada 
amb els seus deures ciutadans. 

El treball dels professionals es recolza 
sobre valors morals, una modèstia i un 
gust pel diàleg que els incita a compartir 
les seves competències. El seu pragma-
tisme evita la pèrdua de temps, diners i 
matèries primes, i l’avaluació dels pro-
jectes permet a tots els actors aprofi tar 
la seva experiència. Aquesta empenta de 
sentit comú, adaptada a les particularitats 
locals, és gestionada per clients i dissen-
yadors compromesos i molt conscients de 
la seva responsabilitat.

reestructuració d’una casa existent, philip lutz, bregenz, àustria, 2003
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LA SITUACIÓ FRANCESA
El retard de França per comparació a al-
guns dels seus veïns s’explica per diverses 
raons lligades a la cultura, la història i les 
decisions polítiques dels seus dirigents: el 
país pateix la centralització i la tecnocrà-
cia. El sector francès de la construcció (re-
sidencial i terciari) consumeix el 43% de 
l’energia i és responsable del 25% de les 
emissions de diòxid de carboni. És inquie-
tant que, entre 1990 i 2004, les emissions 
d’efecte hivernacle en el sector residencial 
i terciari hagin augmentat el 22% enlloc 
de baixar per respondre als compromi-
sos europeus. Aquestes xifres mostren a 
la vegada la responsabilitat del sector de 
la construcció i la necessitat d’actuar més 
ràpid i el més efi caçment possible. 

Els problemes són globals però també 
han de ser tractats localment: reducció 
de la pol·lució, gestió econòmica de les 
matèries primeres, gestió raonable del sòl 
per conservar zones naturals i preservar 
la biodiversitat, control dels residus. L’èxit 
de la normativa mediambiental aplicada 
a la construcció necessita d’una voluntat 
forta del cap del projecte i un equip pro-
fessional competent, capaç de mobilitzar 
les empreses. 

Aquesta aproximació imposa transfor-
macions profundes de la nostra manera 
de refl exionar i actuar. És indispensable 

pensar en termes de cost global, és a dir, 
el cost d’inversió majorat dels costos de 
funcionament (despeses, manteniment, 
etc.), els costos lligats a un eventual canvi 
d’ús de l’edifi ci, la seva deconstrucció i 
l’eliminació dels residus a la fi  de la seva 
vida, sense oblidar el cost social, encara 
que sigui més difícil d’avaluar. 

2. EL MÈTODES DE CONCEPCIÓ

DE L’APROXIMACIÓ INTUÏTIVA 
A LES TAULES D’AVALUACIÓ 
L’aproximació bioclimàca és bastant intuïti-
va: es recolza en l’observació del lloc i en 
les ensenyances provinents dels construc-
tors vernaculars. No és fi ns al comença-
ment de la dècada de 1990 que apareixen 
les primeres taules destinades a una ava-
luació “objectiva” de les característiques 
ambientals dels edifi cis. 

Aquestes taules analítiques de criteris 
múltiples, inspirades en el procediment 
ISO 14001, tenen generalment objec-
tius quantifi cats i estan associades a un 
mètode de gestió ambiental. Els països 
germànics posen l’accent en l’efi ciència 
energètica a través d’un reglament tèrmic 
exigent i d’etiquetes voluntàries. 

Molt tecnocràtica, la tramitació francesa 
de l’etiqueta HQE (alta qualitat ambiental) 
creada al 1994, ha estat acollida amb  es-

cepticisme pels professionals de l’area, el 
que explica el seu feble impacte.

UNA GESTIÓ INTEGRAL
El procés que porta a una arquitectu-
ra ecoresponsable és una aproximació 
global, interdisciplinària i consensuada. 
Com el desenvolupament sostenible, es 
recolza en quatre tipus de preocupacions: 
ecològiques, econòmiques, socials i cul-
turals. Aquesta gestió integral exigeix una 
simbiosi entre aproximació intuïtiva i ges-
tió analítica. La juxtaposició de respostes 
correctes a aquests objectius específi cs 
no sempre té un resultat global pertinent; 
cal abordar la gestió com una síntesi crea-
tiva. Un edifi ci ecoresponsable és, abans 
que res, una construcció que respon als 
desitjos i necessitats actuals dels usua-
ris i que anticipa el futur al permetre una 
utilització variable i diversa de l’espai. Els 
altres criteris varien segons el medi -urbà 
o natural-, el context geogràfi c i sociolò-
gic i el pressupost dels clients. 

La major part dels professionals estan 
d’acord en els tres temes principals: inte-
gració en el territori, elecció raonada dels 
materials utilitzats i, sobretot, control de 
les necessitats d’energia pel confort tèrmic 
i visual. També es tenen en compte criteris 
com la gestió dels residus de l’obra i de 
les escombraries domèstiques (previsió 
de locals d’escombraries adaptats a la re-

“El procés que porta a una arquitectura ecoresponsable és 
una aproximació global, interdisciplinària i consensuada. 
Com el desenvolupament sostenible, es recolza en quatre 
tipus de preocupacions: ecològiques, econòmiques, socials 
i culturals.”
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collida selectiva, etc.) o fi ns i tot el control 
del cicle de l’aigua (limitació del consum, 
recuperació de l’aigua de pluja, etc.).

3. ELS CRITERIS QUE DEFINEIXEN 
L’ARQUITECTURA ECORESPONSABLE

INTEGRACIÓ AL TERRITORI
Donada la seva subjectivitat, la noció 
d’integració al lloc es presta a nombroses 
interpretacions. Transposició contemporà-
nia de construccions vernaculars per a 
uns, pot arribar al mimetisme de l’hàbitat 
troglodític segons altres visions. Però la 
necessitat de respectar el medi ambient 
no afecta tan sols a les cases implanta-
des en un terreny on l’ecosistema és fràgil 
dins el paisatge natural. 

S’imposa igualment quan la construcció 
s’insereix en un teixit urbà on és necessa-
ri preservar la integritat del conjunt, per 
exemple aixecant amb delicadesa un pro-
jecte contemporani en un barri històric. Ja 
sigui en un medi urbà o rural, la concep-
ció d’un edifi ci ecològic comença sempre 
per l’estudi del terreny i de l’entorn im-
mediat: la topografi a, l’accés, les vistes, 
la vegetació existent, l’assolellament i els 
vents dominants. Però cal ampliar l’anàlisi 
als recursos del territori: la vegetació, els 
materials disponibles en proximitat, els 
coneixements regionals. 

El projecte ha de minimitzar els movi-
ments de terres, preservar l’ecosistema i 
els arbres remarcables. El condicionament 
dels voltants de la construcció ha de privi-
legiar les espècies locals i els murs de pe-
dra o totxo de la regió, per poder servir de 
refugi a insectes i d’altres petits animals.

CONTROL DE L’ENERGIA: 
APROFITAR ELS “NEGAWATTS”
L’energia més barata és aquella que no es 
consumeix. La estratègia de l’associació 
negaWatts, animada per 23 experts i 
tècnics de l’energia, és molt assenyada: 
combinar sobrietat i efi ciència abans de 
recórrer a les energies renovables. La so-
brietat implica a la vegada la responsabi-
lització dels usuaris en els seus compor-
taments quotidians i el compromís dels 
professionals a fi  de suprimir pèrdues 
inadmissibles. L’efi ciència energètica exi-
geix, entre altres, emprar sistemàticament 
solucions tècniques i instal·lacions opti-
mitzades, encara que impliquin un petit 
sobrecost d’inversió. 

El fi ló obert amb el còmput dels “ne-
gaWatts” (energia no consumida) és con-
siderable. Si el nostre consum es reduís 
a la font, el saldo es podria cobrir amb 
energies resultants de fonts inesgotables: 
solar, eòlica, geotèrmica, etc. L’aplicació 
a gran escala d’aquesta norma de sen-
tit comú permetria a la vegada reduir el 

nostre consum energètic, les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle i la depen-
dència de les energies fòssils.

PRINCIPIS BIOCLIMÀTICS ALS EDIFICIS 
D’ENERGIA POSITIVA
L’aplicació de principis bioclimàtics per-
met reduir les necessitats energètiques 
d’un edifi ci i assegurar el confort de ma-
nera passiva, es a dir, gràcies a una tria 
assenyada de la implantació, l’orientació, 
la forma de construir i dels seus prolonga-
ments cap a l’exterior, dels materials i de 
la vegetació plantada en proximitat. Un 
edifi ci compacte, amb les estances princi-
pals al sud i al nord els espais de servei 
(entrada, circulació, cuina, emmagatze-
matge), minimitza les pèrdues tèrmiques. 

Les obertures racionalment orientades i 
dimensionades (al voltant de 50% al sud, 
20% a l’est i oest, 10% al nord), amb do-
bles o triples vidres “intel·ligents” amb 
una feble emissivitat infraroja i alta trans-
missió lluminosa regulen les aportacions 
dels raigs solars. El sobreescalfament es 
pot limitar mitjançant una ventilació natu-
ral creuada i pèrgoles o claraboies a les 
façanes sud i oest, que tamisen els rajos 
de sol que es volen evitar. Quan els murs 
tenen una estructura lleugera, alguns ele-
ments massius aporten una inèrcia favo-
rable al confort durant l’estiu: el forjat de 
formigó i els murs massius al voltant de 

centre comunal, hermann kaufmann, ludesch, àustria, 2005 

“L’energia més 
barata és aquella 
que no es 
consumeix.”
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centre comunal, hermann kaufmann, 
ludesch, àustria, 2005 
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les estàncies humides o les escales so-
vint són sufi cients. Un concepte energètic 
efi caç associa aquestes mesures construc-
tives a instal·lacions optimitzades, utilit-
zant si és possible energies renovables: 
bombes de calor, captadors solars per 
l’aigua calenta sanitària i la calefacció, 
estufa de llenya, etc. Un pou canadenc, 
també anomenat pou provençal, permet 
preescalfar l’aire a l’hivern i refrescar-lo a 
l’estiu gràcies a què el fa passar per tubs 
enterrats al terreny, on la temperatura és 
constant. Diversos països han impulsat 
l’ús d’aquestes instal·lacions, i les d’aigua 
calenta solar són les més esteses. 

Segons la regió, una superfície de 3 a 4 
metres quadrats de captadors solars a la 
coberta d’una casa és sufi cient per asse-
gurar al voltant del 60% de les necessi-
tats d’aigua calenta de quatre persones. 
Un metre quadrat de captador solar evita 
cada any l’emissió de 250kg de CO2 a 
l’atmosfera. Les reglamentacions tèrmi-
ques europees són cada cop més exigents 
i diversos països han introduït etiquetes 
molt competents en relació als habitatges 
d’obra nova i al parc existent.

Existeixen fi ns i tot “edifi cis d’energia po-
sitiva” que produeixen més energia de la 
que consumeixen. Són generalment cons-
truccions economitzadores d’energia on el 
terrat està cobert de panells fotovoltaics 

que produeixen electricitat, que s’envia a 
la xarxa, si és propera, o s’emmagatzema 
en bateries, en llocs aïllats.

ELECCIÓ DELS MATERIALS: 
PRIORITAT A LA SALUT
L’aspiració dels usuaris a un clima interior 
sa amb una taxa d’humitat naturalment 
regulada està justifi cat en una època on 
han esclatat diferents escàndols relatius 
a la salut pública (amiant, saturnisme, 
legionel·la). Dissenyadors i usuaris ho 
han de tenir en compte quan escullen els 
materials de l’estructura, els equipaments, 
els paraments interiors i els revestiments 
del terra, sense oblidar els acabats de di-
ferents superfícies i el seu manteniment. 

Les associacions de consumidors ho vigi-
len cada cop més i diversos investigadors   
treballen sobre el tema de l’hàbitat salu-
dable. La tria de productes de construcció 
ha de tenir en compte també la produc-
ció i el saber local: d’aquesta manera els 
transports es limiten, els recursos hu-
mans regionals es revaloren i s’estimula 
l’economia. En nombrosos països afl oren 
avui en dia cases autoconstruïdes amb 
materials “bruts”: sacs de sorra o terra, 
bales de palla, troncs apilats, etc. El re-
sultat pot ser un habitatge sa, però no és 
sempre una arquitectura ecoresponsable. 
Un xalet importat de Finlàndia, Rússia o 
Canadà no té cabuda en una urbanització 

de França. No és ecològic transportar la 
fusta fi ns allà mentre els boscos francesos 
estan infraexplotats.

ANÀLISIS DEL CICLE 
DE VIDA I DE L’IMPACTE
Fusta, pedra, terra, formigó, alumini o 
acer, quin és el material més ecològic? 
La resposta s’ha de matisar amb la presa 
en consideració de múltiples criteris se-
gons la funció del component. En el fu-
tur, l’impacte ecològic dels materials i la 
generació d’un etiquetatge que descrigui 
tots els component d’un producte -ele-
ment ja en preparació a diversos països-, 
sens dubte facilitaran les decisions. Però 
no és sufi cient que un material sigui sa-
ludable o natural perquè sigui ecològic. 
Per a tots els productes de construcció, 
des dels components estructurals als 
acabats, l’elecció ha de tenir present el 
cicle de vida del material: l’explotació de 
la matèria primera, la seva transforma-
ció, el transport, la posada en obra, la 
deconstrucció i el reciclatge. És necessari 
verifi car la quantitat d’energia consumida 
en totes aquestes etapes. 

Per exemple, calen al voltant de 0,06 Tep 
(tones equivalents de petroli) per produir 
una tona de fusta en obra, però 1 Tep per 
obtenir una tona d’acer i 2,9 Tep per una 
tona d’alumini. L’anàlisi del cicle de vida 
dels materials pot donar valors quantifi -

habitatges, ritsch, kuees, hörburger i schweitzer, 
bregenz, àustria, 2006

“Fusta, pedra, terra, 
formigó, alumini o acer, 
quin és el material més 
ecològic? La resposta
s’ha de matisar amb
la presa en consideració 
de múltiples criteris
segons la funció del
component.” 
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cats i respostes objectives, però la tria del 
dissenyador i dels seus clients es recolza 
igualment en dades subjectives: el desig 
d’emprar fusta tallada del seu propi bosc 
o l’elecció d’una pedra que evoca records 
d’infantesa. Cada lloc, cada client, cada 
projecte és únic. La concepció d’un edifi ci 
ecoresponsable ho ha de tenir present per 
obtenir una adequació satisfactòria pels 
usuaris i sostenible pel medi ambient.

CONSTRUIR EN FUSTA
La fusta pot ser considerada un material 
privilegiat de l’arquitectura ecoresponsa-
ble quan prové d’un bosc administrat de 
forma sostenible, relativament proper al 
lloc de construcció i que no hagi rebut 
tractaments químics. En tot cas, és l’únic 
material estructural renovable i la seva 
transformació demana poca energia. Els 
seus partidaris evoquen sovint la calor i la 
suavitat al tacte d’aquest material natural. 
A aquestes qualitats, que remeten a una 
esfera emocional, s’afegeixen nombrosos 
avantatges tècnics i econòmics.

Amb una superfície construïda igual, una 
casa amb estructura de fusta, amb una 
isolació reforçada entre muntants, presen-
ta una superfície útil del 5 al 10% superior 
a una amb obra de fàbrica, i els seus ren-
diments tèrmics redueixen el consum en 
calefacció. El muntatge d’una estructura 
de fusta no demana gran maquinària, fet 

que redueix sorolls i pols durant la cons-
trucció. Una posada en obra en fi lera seca 
i la prefabricació en taller escurcen la fase 
de construcció, el que comporta repercus-
sions interessants en les despeses fi nan-
ceres. La lleugeresa del material preserva 
la integritat dels medis naturals fràgils i 
permet l’edifi cació en terrenys difícils o en 
llocs inaccessibles per a la maquinària. Al 
mateix temps ecològic i econòmic, la lleu-
geresa també facilita l’autoconstrucció. 
Altres materials de fi bres com el bambú o 
la palla, disponibles en grans quantitats, 
troben cada cop més adeptes.

COMBINAR ELS MATERIALS
Malgrat tots els seus avantatges, només 
és justifi cable utilitzar la fusta allà on es 
troba disponible en quantitat sufi cient 
i si prové de boscos explotats sota la 
perspectiva del desenvolupament sos-
tenible. A Àsia i al nord d’Àfrica, on la 
fusta escasseja, la construcció amb tova 
o amb blocs de terra crua és molt més 
ecoresponsable: la matèria primera  està 
disponible en el lloc i la tècnica, molt sim-
ple, demana poca energia i es presta a 
l’autoconstrucció. A Europa, la combina-
ció de diversos materials és sovint la més 
encertada. L’associació de la fusta i els 
seus derivats a d’altres materials permet 
optimitzar les capacitats de cadascun, tot 
responent a exigències constructives, eco-
lògiques i econòmiques. Pedra, maó i for-

migó aporten la inèrcia tèrmica necessària 
per assegurar el confort durant l’estiu i 
serveixen de pantalles acústiques o ele-
ments tallafoc. Platines, cargols, tirants i 
altres peces d’acer afavoreixen la realit-
zació d’assemblatges amb bones presta-
cions i elegants a la vegada, i la reducció 
de secció de les peces de fusta. Davant 
l’augment de la població i la disminució 
dels recursos de matèries primeres, cal 
utilitzar la quantitat justa de bon material 
al bon indret. L’ús de materials reciclats 
és una alternativa emprada sovint per ar-
quitectes australians, que posen en obra 
la fusta recuperada de la deconstrucció 
d’antics hangars i no dubten en utilitzar 
l’alumini, ja que pot ser reciclat indefi ni-
dament.

CONTROL DEL CICLE DE L’AIGUA
El repte ambiental també engloba el 
confort acústic, el confort visual -amb 
il·luminació natural i artifi cial-, la ges-
tió dels residus i el control del cicle de 
l’aigua. La preservació d’aquest recurs 
vital demana reservar l’aigua potable 
pels usos on és indispensable i escollir 
instal·lacions estalviadores per a aixetes
i dipòsits d’aigua. També s’aconsella re-
cuperar l’aigua de pluja per regar els es-
pais verds o per abastir els dipòsits dels 
vàters, les rentadores o, en el seu defec-
te, permetre que s’infi ltri en la parcel·la. 

casa construïda en tàpia, martin rauch, schilins, àustria, 2008
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Les cobertes vegetals tenen també efec-
tes positius en una gestió ecològica de 
l’aigua: en cas de fortes pluges, retenen 
del 70 al 90% de les precipitacions i retar-
den la seva evacuació. La vegetalització 
reforça la isolació acústica i tèrmica dels 
terrats i prolonga la vida de la coberta, 
limitant la temperatura de la superfície. 
Les plantes utilitzades milloren el micro-
clima: fi ltren naturalment la pols i regulen 
la humitat. 

Els sistemes de vegetalització extensiva 
són lleugers (de 50 a 100kg/m2) i només 
demanen un mínim manteniment: el se-
dum (una família de fl ors carnoses) creix 
sobre un substrat de menys de 10 cen-
tímetres d’espessor i es regenera sense 
intervenció exterior. Les aigües grises, 
provinents dels banys i les cuines, es po-
den tractar naturalment amb el lagunatge 
gràcies a jardins fi ltrants amb espècies 
específi ques: lliris, canyes, etc.

LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LES 
OBRES “VERDES”
Com el sector de la construcció produeix 
un volum de residus superior al de les 
escombraries domèstiques, la selecció ha 
esdevingut ineludible. Una obra “verda” 
limita les molèsties al veïnat (soroll, pols) 
i instal·la contenidors específi cs pels dife-

rents materials, fet que facilita l’eliminació 
dels residus derivats de la construcció.   El 
seu tractament en centres especialitzats 
és cada cop més costós: triar en origen 
a l’obra suposa una economia del 40% 
sobre el preu d’eliminació fi nal.

4. LA NORMATIVA ECORESPONSABLE
 EN URBANISME
Per arribar als ambiciosos objectius 
fi xats per la Unió Europea en termes 
d’economia, d’energia i reducció de les 
emissions de CO2, la construcció d’edifi cis 
ecològics és necessària però no sufi cient. 
Les solucions s’han d’aplicar de manera 
interactiva a tres escales: millora del terri-
tori, operacions d’urbanisme i construcció 
d’edifi cis. 

Per ser efi caç, el treball ha de començar 
a nivell del territori i ha de tenir present 
diversos punts: la solidaritat social, el 
control dels desplaçaments, la gestió 
raonada dels recursos naturals i del pa-
trimoni (sols, biodiversitat, cultura local). 
A Europa, el 75% de la població viu en 
ciutats i el nombre de metròpolis que so-
brepassen els 10 milions d’habitants no 
deixa d’augmentar. Aquesta concentració 
urbana obliga a tècnics i professionals a 
treballar sobre nous models, en particular 
en el terreny residencial, ja que encara que 

el 80% de la població francesa somia amb 
una casa individual en una gran parcel·la, 
és necessari lluitar contra la dispersió ur-
bana i la fragmentació del paisatge.

Els països fortament densifi cats ja han 
desenvolupat alternatives, imposades pel 
preu del terreny: cases aparellades o en 
rengles, petits edifi cis col·lectius, rees-
tructuració o ampliació de cases existents 
amb optimització energètica, construcció 
en terrenys lliures al centre de la ciutat, 
etc. Un hàbitat ecoresponsable, densifi cat 
però a escala humana, pot preservar la 
intimitat dels usuaris tot reduint la nos-
tra empremta ambiental. Al 2007, diver-
sos països que anaven amb retard, com 
els Estats Units i França, ja van engegat 
programes d’envergadura en favor d’una 
arquitectura més verda.

El desenvolupament de l’arquitectura eco-
responsable passa per una evolució de la 
mentalitat actual. En aquest repte coope-
ratiu tots els actors de la construcció te-
nen un lloc: els polítics, els clients públics 
i privats, els arquitectes, els enginyers, les 
empreses i els artesans.

TRADUCCIÓ: CARLES BAIGES

FOTOS: DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER 
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“La construcció d’edifi cis ecològics 
és necessària però no sufi cient. Les 
solucions s’han d’aplicar de manera 
interactiva a tres escales: millora
del territori, operacions d’urbanisme 
i construcció d’edifi cis.”

habitatges bike city, 
königlarch architekten, viena, àustria, 2008 


