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RESUM 
 
Retrocedint uns anys enrere, hem pogut observar la quantitat de zones i poblacions que s'han vist afectades degut 

a catàstrofes naturals, donant lloc així a milers de persones sense habitatge.  

 

Per donar una solució a aquest problema, s’ha volgut dissenyar una construcció que respon de la manera més 

òptima a les necessitats que es generen arrel de la catàstrofe.  

 

Aquest projecte reflecteix una manera diferent de crear una solució per un cas com el que ens trobem. Es dóna 

molta importància a les solucions existents per tal de saber el perquè de totes les decisions que s’han pres fins a 

dia d’avui. Així doncs, el nostre projecte final no sorgeix simplement d’un disseny que compleixi les necessitats 

bàsiques dels habitants, sinó que hem volgut anar un pas més enllà.  

 

Totes i cadascuna de les solucions estan observades en base a diferents criteris, sense oblidar-nos que tot es 

centra en trobar la solució més òptima. Cadascun d’aquests anàlisis ens dóna un tipus d’informació que ens 

permet disgregar el que respon a les necessitats de la millor manera i el que no.  

 

Per tant, quan diem que hem anat un pas més enllà ens referim a la creació del nostre propi estat de l’art. Volem  

amb aquest projecte potenciar la part d’investigació i d’anàlisi de tot el que ens envolta i tenir clar del que parlem, 

del perquè parlem de cadascuna de les coses i finalment, si ens poden ser útils per a complir els nostres objectius.  

 

Seguint amb aquesta línia, cal destacar la importància d’un anàlisi jeràrquic, pas per pas, partint d’un lloc i arribant 

a un altre. Tot té una relació i un perquè. Aquesta manera d’analitzar es ha permet veure coses que a vegades 

passem per alt. Fent-ho així ampliem el nostre ventall d’informació que extraiem de tot el que analitzem donant 

lloc un gran nombre d’opcions que ens ajuden a conformar el nostre disseny.  
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1. GLOSSARI 

 
Conformabilitat: És la facilitat relativa per la qual diversos aliatges es poden deformar. És a dir la facilitat amb 

que el material es presta perquè el fabricant li doni una forma determinada. En estat líquid té relació amb li 

tipus de fosa que s’utilitza. En estat sòlid està relacionada amb processos de deformació plàstica del material. 

En estat de gra, aquesta està lligada a la pressió i a la temperatura que se li apliqui. 

 

Ductilitat: És una propietat físico-mecànica dels materials. La presenten alguns metalls i aliatges quan, sota 

l'acció d'una força, poden deformar-se sense trencar-se permetent. 

 

Endemisme: Espècie pròpia d'un determinat indret, àrea o regió, que és exclusiva d'aquell territori i que no es 

troba enlloc més. 

 

Estanqueïtat: Capacitat d’estar tancat hermèticament evitant el pas de diferents partícules. 

 

Evapotranspiració (ET): Pèrdua d’aigua significativa d’una superfície de la terra. Depèn principalment de la 

vegetació, ja que l’evaporació serà major o menor.  

  

Mal·leabilitat: La mal·leabilitat és la propietat d'un material tou d'adquirir una deformació aquosa mitjançant 

una descompressió sense trencar-se. 

 

Petjada ecològica: Definida en 2008 per UK com la totalitat de gasos d’Efecte Hivernacle emesos de manera 

directe o indirecte per un individu, organització, esdeveniment o producte.  

 

Subduccions: Lliscament de la vora de la placa de la escorça terrestre per sora de la vora d'una altra.  
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2. PREFACI 

 

Després de la recerca de diversos temes sobre els quals desenvolupar el nostre treball de final de grau, ens vam 

acabar centrant en ajudes humanitàries per la falta de recursos i solucions que hi ha per a casos com el de les 

catàstrofes naturals.  

 

Segons estableix el Banc Iberoamericà del Desenvolupament1 (BID) en les seves Polítiques Operatives Sectorials en 

relació a les catàstrofes i desastres naturals, hem de seguir certs passos per tal d'aconseguir una tornada a la 

normalitat el més aviat possible, donant allotjament a les persones que ho necessitin. Les finalitats en aquests 

casos han de ser les següents: 

 

1.- Reparar el més aviat possible els danys en les infraestructures de serveis 

2.- Proporcionar els serveis necessaris i oferir seguretat a la població 

3.- Garantir la normalització de les activitats econòmiques 

 

Basant-nos en aquests fets, hem decidit enfocar el nostre projecte a trobar una solució òptima per a que pugui ser 

utilitzada en aquests casos i que estigui a l'abast d'aquelles persones que ho necessitin, complint el més aviat 

possible els objectius comentats anteriorment.  

 

El dret a un habitatge adequat es troba reconegut a la declaració Internacional dels drets humans, segons l’article 

25, tota persona té dret a entre altres, a l’habitatge. 

 

Desgraciadament, no sempre és així. Disposar de quatre parets i un sostre que proporcionen refugi - si es que es 

disposa-, no és suficient per a que aquest sigui entès com a llar. 

 

Per tant, la nostra principal motivació ha estat aconseguir un habitatge digne per a tots aquells que ho necessitin i 

que aquest esdevingui un lloc idoni per a la normalització del dia a dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 És una organització financera internacional amb seu a la ciutat de Washington D.C. (Estats Units), i creada en l'any de 1959 

amb el propòsit de finançar projectes viables de desenvolupament econòmic, social i institucional i promoure la integració 
comercial regional a l'àrea d'Amèrica Llatina i el Carib. 
 

3. INTRODUCCIÓ 

 
El plantejament i metodologia del treball s'estableix en base a la necessitat de dissenyar una solució que respongui 

als problemes que sorgeixen en casos de desastres naturals i/o emergències humanitàries en les quals el volum de 

gent que necessita ajuda és molt superior als recursos que podem obtenir en un lloc que ha estat devastat per una 

causa natural.  

 

Partint d'aquestes premisses, el nostre objectiu és aconseguir 

una solució que permeti col·laborar amb les finalitats 

exposades pel BID juntament amb els punts forts que nosaltres 

considerem importants en una solució com la que volem 

dissenyar.  

Aquests objectius que nosaltres proposem són aconseguir una 

solució sostenible, de fàcil execució i reversible, és a dir, 

adaptable a diferents situacions que se'ns puguin generar. 

Finalment considerem que és important que el tingui baix cost 

utilitzar el nostre disseny.  

 

Per aconseguir-ho, s’han analitzat en funció d’unes variables 

establertes prèviament, les solucions existents, creant així 

l’estat de l’art. Les conclusions extretes de cadascun dels punts 

estudiats, estan estretament lligades als problemes que comporten aquests desastres naturals.  

 

És interessant que en aquest estudi es diferenciïn tres grans grups com són els materials, els elements i els 

sistemes. Cadascuna d’aquestes parts ens dóna un cert tipus d’informació que ens permet finalment, tenir una 

idea global i justificada de cadascun dels dissenys.  

Arrel de la recerca que hem fet de les solucions existents, hem après a veure el perquè dels materials, donant lloc 

a elements i conformant un sistema en funció de l’entorn en el qual es troben. Per això, destaquem també la 

importància d’analitzar la solució en funció del clima en el que es troba. 

 

Dos factors que hem tingut molt presents han estat, per una banda, intentar aprofitar al màxim el que ens brinda 

l’entorn, donant pas a una arquitectura bioclimàtica, i per l’altra banda, intentar en la mesura del possible fer 

sentir a la gent que ha perdut la seva llar com “a casa”. 

Per aconseguir dur a terme aquest últim punt, hem de començar entenent que l’habitatge és un espai on no 

només s’habita, si no que és on es produeix la interacció amb la comunitat i això crea un entorn. Aquest, ve definit 

per la identitat de cadascuna de les persones que l’habiten adaptant-se a les necessitats i als costums d’aquestes. 

 

A partir de l’estudi, hem volgut establir uns punts que considerem primordials sempre que es respectin els 

aspectes comentats anteriorment. Considerem important per un habitatge destinat a ser utilitzat en cas de 

catàstrofes naturals, la rapidesa d'execució d'aquesta, la sostenibilitat, així com reversibilitat i, finalment, el seu 

baix cost. La combinació d'aquest punts juntament amb el disseny pel qual hem apostat proporciona una solució 

òptima per donar resposta al problema plantejat.  

 

Il·lustració 1. Esquema elaboració treball. Elaboració pròpia 
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Tanmateix ens hem marcat uns objectius reals, després de la recerca i l’estudi dels refugis existents i, al final del 

projecte, hem analitzat si els hem pogut complir o no.  

 

Cal destacar que la nostra proposta respon a una hipòtesi de sisme que nosaltres ens hem creat, a posteriori d’un 

estudi de diversos terratrèmols per tal que aquesta sigui el més real possible. 

 

Finalment, la nostra proposta està acompanyada de diversos models 3D per facilitar la comprensió, juntament 

amb un estudi econòmic per tal de veure el cost real en cas que aquesta es dugui a terme.  

 
Un dels grans reptes que ens proposem en aquest treball és aprofitar al màxim els recursos que ens ofereix la 

natura i, si es possible, al mateix temps els que ens ofereix la zona, escollint materials amb un baix impacte 

ambiental i reciclables al final de la seva vida útil.  

Considerem interessant realitzar el treball des d’un punt de vista diferent, seguint la metodologia apresa al DAC de 

Sostenibilitat; analitzant tant cadascuna de les solucions que hem anat estudiant en el nostre estat de l’art, com la 

nostra fent diferència entre material, element i sistema per tal de ser capaces de saber el perquè de totes les 

decisions que han pres això com saber per a quin ús estaven destinades.  

 

4. QUÈ ENTENEM COM A CATÀSTROFE? 

 

Primerament hem de saber que entenem per a catàstrofe natural: es tracta d'un fet ocasionat arrel de la força de 

l'energia, pròpia de la dinàmica natural de la Terra, sense la intervenció directe de l'home, i que te com a 

conseqüència una gran devastació tant humana com material.  

 

Aquests desastres es produeixen en una zona geogràfica determinada, en un moment donat.  

 

Segons l'EMDAT2, en els països en vies de desenvolupament, es produeixen més danys humans i en el cas dels 

països rics, la majoria dels danys són econòmics3.  

 

4.1.    CAUSES DE LES CATÀSTROFES NATURALS  

Com ja sabem, trobem diferents tipus de catàstrofes naturals, que venen donats per diferents motius, però hem 

de tenir en compte que l'activitat de l'home interfereix molt en l'aparició d'aquestes.  

 

 Moviment de les plaques tectòniques: 

Les plaques tectòniques són la manera de la qual entenem l'estructura de la litosfera. Es produeix un 

moviment entre elles a causa de les corrents de convecció i la força de la gravetat i com a conseqüència, 

obtenim una alliberació brusca d'energia produïda per aquests desplaçaments. És a la unió de les plaques 

on es troba el major moviment i per tant, on apareix la gran majoria de l'activitat tectònica.  

                                                 
2
 Base de Dades d'Esdeveniments d'Emergència, amb el seu inici el 1988 amb l'objectiu de racionalitzar la presa de decisions 

per a la preparació dels desastres. Al mateix temps, proporcionen una base objectiva per a l'avaluació de la vulnerabilitat i 

l'establiment de prioritats davant de les catàstrofes.  
3
 Annex 1- Mapa 1: Danys econòmics en funció del grau de desenvolupament del país. 

 

 Fenòmens atmosfèrics:  

Acció que ocorre a l'atmosfera i que segons la seva manera d'aparició, en trobem aeris (vent), aquosos 

(pluja, neu i pedra), lluminosos (aurora boreal o l'arc de Sant Martí i finalment elèctrics (llamps). Quan 

algun d'aquests fenòmens augmenta la seva intensitat o, en contraposició, n'hi ha una absència d'aquesta, 

ens trobem davant d'una catàstrofe, com pot ser el cas d'un huracà o una sequera.  

 

4.2.    TIPUS DE CATÀSTROFES 

4.2.1. DEGUT A MOVIMENT DE PLAQUES TECTÒNIQUES 

 

 Terratrèmol: Alliberament d'energia degut al moviment de les plaques, es produeix una vibració en la 

superfície de la terra que afecta a les construccions que trobem. 

 

 Tsunami: Onades massives que apareixen amb una gran força i que es propaguen a una elevada velocitat i, 

per tant, el temps d'actuació en front d'aquest fenomen és molt curt.  

4.2.2. DEGUT A FENOMENS ATMOSFÈRICS 

 Inundació: Acumulació d'aigua i pluges en un lloc en concret. Poden venir donades per un excés de pluges 

o per una fusió veloç del gel.  

 

 Tornado: columna d'aire amb elevada força i violència que està en contacte amb la superfície. Presenten 

normalment forma d'embut i la velocitat a la que arriben es entre els 64km/h i 177km/h. Cobreix una àrea 

circular d'uns 75km.  

 

 Cicló tropical: tempesta forta que comença principalment al mar i va provoca vents amb velocitat superior 

a 120km/h. Cobreix una àrea circular entre 300 i 800km. Dins d'aquest grup trobem les depressions 

tropicals, tempestes tropicals i els huracans (també coneguts com tifons o ciclons). Aquest últim es 

diferencia de la resta per presentar un ull central formant al seu voltant un espiral.  

 
 

5. PROCEDIMENT A SEGUIR 

 

Degut a l’elevat nivell d'afectació d'aquest fenòmens, es requereix una actuació de màxima urgència.  

Podríem classificar els procediments en tres fases, que engloben el abans, el durant i el després de la catàstrofe: 

 

 PREPARACIÓ PEL DESASTRE (Abans de que es desencadeni l’emergència): 

 

La finalitat d’aquesta primera etapa és, dintre del possible, intentar reduir l’efecte que aquest tindrà sobre 

el territori i les persones que l’habiten. Això s’aconsegueix implantant certes activitats que donats el cas, 
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puguin servir d’ajuda per augmentar la capacitat del propi país a afrontar la crisi, com la creació de 

sistemes d’informació. 

 

 DURANT EL DESASTRE (Quan es desencadena l’emergència): 

 

El punt clau és la reducció al mínim de les pèrdues de vida i dels béns. 

 

 DESPRÉS DEL DESASTRE (Quan s’han satisfet les necessitats primàries): 

 

En aquest apartat ja podem començar a parlar de la rehabilitació. 

S’hauran de reparar amb la major brevetat possible els danys causats a les infraestructures, així com, 

proporcionar els serveis necessaris i seguretat de la població i garantir la normalització de les activitats 

econòmiques. 

La rehabilitació pot ser temporal o permanent; 

Si rehabilitem per una utilització a curt termini i amb la finalitat principal de satisfer les necessitats 

primàries, estarem parlant d’una rehabilitació temporal. 

En canvi, si parlem de rehabilitacions que busquen aconseguir el ple funcionament d’aquestes i que 

satisfan les necessitats totals de la població, es tracta d’una rehabilitació permanent. 

 

També hem de tenir en compte que les solucions que adoptem han de poder satisfer les necessitats 

bàsiques de les persones, entenent com a tal mantenir la seguretat i poder abastir a la població d'aigua 

potable, aliments i sanejament, juntament amb vestimenta i serveis bàsics de la salut per a les persones 

afectades. 

 

6. SITUACIONS ENVERS UNA CATÀSTROFE 

 
Il·lustració 2.Esquema d’una catàstrofe. Elaboració pròpia 

Una vegada donada una catàstrofe natural, trobem un gran número de conseqüències, tant a nivell material i 

econòmic, com a nivell humà.   

 

Entenem com a conseqüència material i econòmic, la pèrdua de béns, entenen com a tal les infraestructures, els 

habitatges i les construccions esfondrades del lloc afectat. No obstant, també s'ha de tenir en compte que en un 

lloc devastat, també queden destruït els recursos com fusta, animals, aliments o petroli. Aquests elements poden 

ser els motors econòmics de certes zones geogràfiques i, desprès de la catàstrofe, poden passar anys fins a que la 

situació aconsegueixi certa normalitat una altra vegada.  

Per a que entenem el nivell de pèrdua, segons l'asseguradora AON4, a través del seu informe "Annual Global 

Climate and Catastrophe Report", l'any 2016 va exposar que el valor augmenta a 196.325 milions d'euros degut a 

315 desastres naturals.   

 

Referint-nos ara a les afectacions humanes, no només hem de tenir en compte les que es produeixen arrel del 

desastre natural, si no que un factor important és la escassa quantitat d'aliment i aigua, així com la facilitat de 

generació i propagació de malalties que poden ser mortals per a la població.  

Segons un estudi presentat per la ONU, les catàstrofes naturals comporten pèrdues humanes de 30.000 vides 

anualment i, deixant al mateix temps, 4.000 milions de persones damnificades.  

Les catàstrofes naturals que s'emporten més vides humanes són, segons un estudi realitzat pel Centre de Recerca 

en Epidemiologia de Desastres (CRED)5, on es basen en els desastres entre el 1996 i el 2015, són els terratrèmols 

amb un 55,6%.  

 

Tenint en compte el que s’ha explicat anteriorment, hem establert tres possibles escenaris que es poden donar 

arrel d’un desastre: 

 

1. No implantació – No material 

2. No implantació – Sí material 

3. Sí implantació – Sí material 

 

Quan parlem d’implantació ens referim si és possible establir la nostra proposta en el territori afectat o les 

conseqüències són tan elevades que la única solució viable seria evacuar a la població i per tant implantar el 

nostre projecte en un altre localització. 

 

Per altra banda, amb el concepte material ens volem referir a si comptem amb recursos propis de la zona o 

aquests han estat devastats i per tant, ens afecta directament en la nostra conclusió final ja que haurem 

d’importar els materials d’un altre territori. 

 

Per tant, si ens trobem en la situació 1, la única solució possible seria l’evacuació dels habitants, ja que no és 

possible implantar una solució degut a que la magnitud de les conseqüències ha estat tan elevada que abans 

hauríem de treballar en desbrossar el terreny i tornar a dotar-lo amb els serveis bàsics i mínims. 

                                                 
4
 Asseguradora que s'encarrega de la gestió de riscs, intermediació d'assegurances i reassegurats y consultoría del capital 

humà.  
5
 Centre especialitzat l’bjectiu del qual és promoure la investigació, formació i coneixements tècnics sobre emergències 

humanitàries per millorar les respostes en aquests casos.  
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En canvi, en la situació 2, podem aprofitar materials ja que no han estat destruïts al 100%, però no podem 

implantar-nos al lloc afectat, ja que com hem esmentat anteriorment, no compta amb les necessitats bàsiques.  

 

A l’escenari 3, sí que podem establir-nos al territori ja que el terreny no ha sofert grans danys i continua oferint-

nos les prestacions necessàries per implantar nous habitatges.  

 

Finalment, hem estudiat l’opció d’incloure un quart escenari, el qual seria: No implantació – Sí material. Tot i això, 

hem considerat que és una opció inviable, perquè entenem que si la implantació no és possible és degut a l’alt 

nivell de les afectacions i per tant, tot el material ha estat destruït i no podem aprofitar-lo. 

 

7. ELECCIÓ DE LA SITUACIÓ 

 

Després d’un estudi de les tres possible solucions, hem decidit que el nostre treball girarà entorn a la tercera 

situació: Sí implantació – Sí material. 

Hem escollit aquesta opció perquè és la que ens permet una major flexibilitat i desenvolupament dels conceptes 

apresos durant el nostre pas per la EPSEB. 

 

Pensem que pot ser interessant aprendre la manera de construir que s'utilitza a una zona determinada, així com 

els materials que més utilitzen i dels recursos amb els quals compten per tal de poder-ne aprofitar al màxim els 

avantatges que el territori ens ofereix.  

 

L’objectiu final és doncs, desenvolupar una solució que no trenqui amb el passat i que ajudi a que no es perdi 

l’essència del lloc.  

 

 
Il·lustració 3. Reconstrucció després del desastre. Elaboració pròpia. 

8.  ELECCIÓ DEL TERRITORI 

 

La base de la nostra elecció ve definida arrel de les recerques que hem fet anteriorment.  

Buscant primerament les zones on trobem més catàstrofes, vam acabar acotant a Amèrica Central i Amèrica del 

Sud. Quan ens vam veure en aquest punt, l'objectiu principal era trobar un clima que fos més divers, en el qual 

haguéssim d'adaptar-nos a les diferents variants que aquest ens oferia.  

 

Així doncs, la nostra decisió final ha estat centrar-nos en Xile, una de les zones més propenses a patir aquestes 

catàstrofes, ja que es troba al límit d'una placa tectònica. Tanmateix, també forma part del conegut "cinturó de 

foc", lloc on es localitzen les majors i més importants subduccions6 del món, provocant així un augment del 

moviment sísmic.  

 

És una zona bastant interessant i que desgraciadament ha sofert grans catàstrofes. Aquest fet fa que per nosaltres 

sigui un repte i intentem posar el nostre petit gra de sorra per desenvolupar noves idees i sistemes. 

 

9. ELECCIÓ DE LA ZONA DE CHILE 

 

Xile gaudeix d'una elevada diversitat de climes així com de fauna i flora. Aquesta diversitat ens ofereix un gran 

ventall de possibilitats i opcions a escollir per tal de realitzar la nostra proposta.  

 

No obstant, hem considerat oportú centrar-nos només en una zona per tal de 

poder caracteritzar al màxim el territori i aprofitar-ne tot el que aquest ens ofereix.  

 

La zona escollida és la 12, la Regió d'Atacama. Aquesta zona gaudeix d'un clima del 

Nord (degut a la seva localització), i està formada per les tres províncies de 

Chañaral, Copiapó i Huasco, amb capital de la regió la segona ciutat anomenada.   

 

Aquesta regió és la quarta ciutat menys poblada. La seva economia es basa 

principalment en la mineria i l'agricultura d'olives. Aquest és un tret important per 

a tenir en compte per al futur disseny dels habitatges, tenint present que hi ha 

gran abundància de camps i mines.  

   

A més a més, hem decidit que aquest és un bon lloc per centrar-nos ja que no està 

molt massificat; per tant,  seran aquests els que majors inconvenients tindran per a 

afrontar un desastre natural com al que ens estem referint, tenint en compte que no gaudeixen de tants recursos 

com les zones més desenvolupades i les poques infraestructures que tenen estaran en mal estat o hauran 

desaparegut, dificultant així la comunicació entre zones.  

 

                                                 
6
 Lliscament de la vora de la placa de la escorça terrestre per sora de la vora d'una altra.  

Il·lustració 4.  Localització de la regió 
d’Atacama 
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9.1.    ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA REGIÓ 

 

Així doncs, un cop acotada la zona, procedim a analitzar més detalladament les característiques de la regió. Aquest 

anàlisi es duu a terme per poder adaptar la nostra proposta a la zona la qual ens trobem. A més  a més, cal tenir 

en compte que mirarem la possibilitat de poder utilitzar materials autòctons, per tant, hem de saber de que 

disposem. 

 

La Regió d’Atacama limita per l’oest amb l’oceà Pacífic, fet important que afecta al clima de la zona, suavitzant les 

temperatures i disminuint les oscil·lacions de temperatura característiques del lloc. 

 

En quant a geografia, com hem explicat anteriorment, trobem agrupats en una sola regió els quatre principals 

tipus de relleu del país: les Planes litorals, la Serralada de la Costa, la Depressió intermèdia i finalment, la Serralada 

dels Andes. 

És interessant saber que la regió compta amb grans zones de sal i diferents llacunes i rius. 

 

Si parlem de clima, aquesta zona gaudeix d’un clima desèrtic amb diferents variants, ja que es veuen afectades per 

la geografia. Així doncs, si ens trobem més a prop de la costa, les temperatures seran més estables entre el dia i la 

nit i tindrem escasses precipitacions. En contraposició, si ens allunyem del oceà, les pluges augmenten, i la 

diferencia de temperatura es fa més notable conforme ens anem apropant a les zones de les serralades. 

 

Tal i com hem comentat anteriorment, aquesta regió gaudeix sobretot de vinyes i oliveres. Gràcies als olis 

essencials que impregnen la fusta de l’arbre, fan que aquesta sigui molt resistent envers als canvis atmosfèrics. A 

més a més, és molt dura, homogènia i compacta. Considerem que és un material que ja que és abundant a la zona, 

pot ser interessant tenir-lo en compte com a futur material de construcció per a la nostra proposta.  

 

Finalment destacar que la Regió d’Atacama és rica en minerals metàl·lics, com el coure i el ferro, i no metàl·lics, 

com el marbre i quars. És important valorar-ho de cara al nostre disseny.  

 

Nosaltres ens centrarem principalment en analitzar les característiques de la zona en la que treballarem. No 

obstant, hi ha un petit estudi de la resta de regions a la part d’annexos.  

 

10.    ESTUDI DE LA REGIÓ.  

10.1.    GEOGRAFIA/GEOLOGIA/TOPOGRAFIA 

 
S’estén per l’oest i sud-oest de Sud-Amèrica. Pel nord limita amb Perú, pel sud i l’oest amb l’oceà Pacífic, mentre 

que per l’est limita amb Argentina i amb Bolívia. La seva longitud és de 4.300 km, amplada de 177 km, i superfície 

de 756.626 km2.  Procedim doncs a analitzar la geografia del país: 

 

PLANES LITORALS 

 

Entre l’Oceà Pacífic i la Serralada de la Costa i entre el límit nord del país fins a l’illa de Chiloé pel sud. 

Pel nord són elevades i estretes, mentre que de la zona central al sud del país és van tornant més amples. 

 

DEPRESSIÓ INTERMÈDIA 

 

S’estén entre la Serralada de la Costa i la Serralada dels Andes. Passa de l’aridesa característica del nord a la 

fertilitat de la zona austral. Aquesta, facilita l’assentament de gran part de la població. 

 

SERRALADA DE LA COSTA 

 

Voreja el Pacífic des del sud d’Àfrica fins a la península de Taitao. Aquesta forma una zona de protecció natural per 

la fauna i a flora pròpies del país. 

Al nord és alta i continua, a la zona central passa a declinar en altitud i cap al sud torna a augmentar en alçada fins 

que s’acaba enfonsant en els canals australs. 

 

SERRALADA DELS ANDES 

 

Recorre el país de nord a sud de manera quasi paral·lela a l’Oceà Pacífic. 

Podem trobar muntanyes amb grans altituds que superen els 6.000 m i amplis massissos. Al nord trobem el cim 

més alt del país, Ojos del Salado (6.893 m). S’estén al llarg de 39 paral·lels fins a territori antàrtic, on és coneguda 

com Antartandes. 

 

10.2.   CLIMA 

 

Quan pensem en Xile hem de saber que es tracta d’un país de gran extensió de nord a sud. Estem parlant de més 

de 4600 km. Aquest fet, fa que el país gaudeixi de climes molt variats depenent de la 

zona en la que ens trobem ja que determina una exposició desigual als rajos solars i 

això dóna lloc a una distribució desigual de la temperatura. També agreuja la 

situació el relleu propi del país i l’altitud del mateix. 

 

Altres factors a tenir en compte serien; la proximitat a masses d’aigua, que ens 

ajuden a estabilitzar les temperatures i que no hi hagi tanta amplitud tèrmica, les 

corrents marines, moderen la temperatura i inhibeix l’absorció d’humitat i l’anticicló 

del pacífic sud que és el causant de l’aridesa del nord del país 

La diversitat dels climes també es fa notable per la freqüència de les pluges, que són 

més intenses cap al sud del país. 

Podríem arribar a distingir moltes variants i subvariants del clima xilè, però per 

facilitar la seva comprensió ho hem dividit en quatre tipus de climes, dels quals 

només desenvoluparem en el projecte el que ens afecta, i la resta els podrem trobar 

a l'Annex 2.  

 

A la zona d’Atacama, les pluges són escasses i es formen boirines constantment degut a la corrent freda 

Humboltd, conegudes com “camanachacas”.   

Il·lustració 5. Climograma Regió 
d'Atacama 

Il·lustració 6. Diagrama de temperatures 
Regió d'Atacama 
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Notem grans oscil·lacions de temperatura entre el dia i la nit, que poden arribar a una diferencia de temperatura 

d’uns 30ºC. 

 

El promig és d’uns 21.3ºC, tenint en compte que el mes de Gener és el més càlid, i el mes de Juny és el que té la 

temperatura més baixa, 13.5º. 

10.3.    FAUNA I FLORA 

 

La flora i fauna de Xile és menys diversa que la d'altres països. No obstant això, destaca pel seu alt percentatge 

d'endemisme, és a dir, per la quantitat d'espècies que viuen exclusivament al país. Aquest fet és el causant de la 

vulnerabilitat de l’ecosistema envers a canvis o invasions que amenacen amb l’extinció d’espècies. 

Per evitar que això succeeixi, podem trobar molts parcs i reserves naturals que ajuden a protegir les zones 

representatives dels diferents ecosistemes.  

 

En quant a la flora, cal destacar que en aquesta localització trobem el desert d’Atacama, el més sec del planeta. 

Això limita la varietat d’espècies. Arbres com el garrofer, el chañar i el pebrot, així com diverses espècies de 

cactus, són les úniques espècies vegetals capaces d'adaptar-se a condicions climàtiques tan dures. 

No obstant, també hi ha zones com l’altiplà Xilè, influenciat pel clima tropical gran riquesa de vida vegetal de baixa 

altura, el que possibilita l'existència de nombroses espècies animals. 

 

Fent referència a les espècies animals que habiten a la zona, destaquen els flamencs andins, els més grans de les 

tres espècies que viuen al nord. 

 

10.4.    DEMOGRAFIA 

 

Creiem que és fonamental fer un petit estudi demogràfic abans de dissenyar la nostra proposa ja que això ens 

apropa a conèixer més a la població i per tant, ens ajuda a cobrir les seves necessitats. 

Xile es podria classificar en el grup de països que presenta una transició demogràfica avançada, és a dir, la 

principal característica és que tant la natalitat com la mortalitat de la població és moderada o baixa. 

 

Segons l’INE 7, la taxa global de fecunditat es situa al voltant de 1,9 fills per dona. Aquest valor situa a Xile com un 

dels països amb més baixa fecunditat d’Amèrica Llatina. 

 

En quant a l’establiment de la població en el territori, prop del 40% de la població de Xile es concentra a Santiago, 

és considerada una de les àrees metropolitanes més poblades d’Amèrica Llatina i concentra un gran nombre 

d’indústria i serveis. 

 

                                                 
7
 L'Institut Nacional d'Estadístiques és un organisme estatal xilè creat el 1843, que té per finalitat realitzar els censos generals 

de població i habitatge, i produir, recopilar i publicar les estadístiques oficials del país, a més d'altres tasques específiques que 
li encomana la llei. 

11.    CREACIÓ DE LA SIMULACIÓ 

 

Un cop feta la recerca d’informació del territori en el qual ens hem centrat, hem vist que han estat moltes les 

catàstrofes que han colpejat el país, causant afectacions, tant a nivell material com a nivell humanitari.  

 

En conseqüència, hem decidit crear la nostra pròpia simulació de catàstrofe per poder comptabilitzar els danys i 

ser conscients de que és el que no ha estat devastat i per tant, que podem aprofitar. 

 

Per fer el nostre model més realista, hem considerat oportú fer un estudi dels últims esdeveniments i els més 

representatius, per tal d'apropar la nostra proposta a una situació el més real possible. 

 

En aquests estudis ens hem centrat en observar com depenent de l’escala i el tipus de construccions de la zona, hi 

ha unes afectacions o unes altres. 

 

Amb el pas del temps, hem vist que els danys ocasionats tendeixen a disminuir degut a que tant la població com 

les construccions han sofert un gran avanç. La població, gràcies a la difusió de la informació sobre com actuar 

davant d’aquests casos, ha permès disminuir el nombre de damnificats. 

 

En quant a les edificacions, s’han anat millorant les tècniques constructives fent possible que les diferents 

infraestructures siguin capaces de suportar els esforços produïts per, en aquest cas, un terratrèmol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 7.  Esquema processos. Elaboració pròpia. 
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11.1.    RECOPILACIÓ CATÀSTROFES 

 

 

TERRATRÈMOL A VALLENAR 1922 
10 DE NOVEMBRE 1922 

GRAUS ESCALA RICHTER 

 8.5  

CONSTRUCCIONS 

La majoria d’aquestes construccions eren de tova o tapials i 

s'assentaven en àrees que no complien les més elementals normes 

d'edificació. Les construccions amb fusta també van ser vulnerables, 

mentre que les de formigó armat van resistir força bé. 

EPICENTRE 

L'epicentre del terratrèmol va 

ser terra endins a la serralada 

dels Andes a la frontera xilè-

argentina. 

ZONES AFECTADES 

Els principals danys van succeir a les localitats properes a la frontera de 

Xile amb Argentina, a l'altura de Vallenar en el que avui és la comuna de 

Alt del Carme, Regió d'Atacama i, les províncies argentines de Sant Joan 

i La Rioja. 

TSUNAMI 
Sí. El terratrèmol, va provocar 

una falla que va ocasionar el 

lliscament del terreny submarí 

donant lloc a un tsunami amb 

onades de fins a 9 metres 

d’alçada que van arribar fins a 

1 km dins de la terra. 

 

DANYS OCASIONATS 
POBLACIÓ 

1500 morts i 2000 ferits 

HABITATGES 

El 40% dels habitatges van col·lapsar, mentre que un 45% va quedar 

d’en peus però inhabitable 

INFRAESTRUCTURES 

La majoria d’institucions i infraestructures públiques també van ser 

devastades, així com gran part de les instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

TERRATRÈMOL A VALDIVIA 1960 

22 DE MAIG 1960 

GRAUS ESCALA RICHTER 

 9.5  
CONSTRUCCIONS 

La majoria d’aquestes construccions eren de tova o tapials, fusta i 

formigó armat. Gran part de les edificacions es va ensorrar 

immediatament, mentre el riu Carrer-Carrer inundava els carrers del 

centre urbà. 

EPICENTRE 
El terratrèmol va començar a 

Temuco i es va anant expandint 

cap al sud abastant una superfície 

de més de 400.000 km2. 

 

ZONES AFECTADES 
En suma, el cataclisme va devastar tot el territori xilè entre Talca i 

Chiloé, és a dir, més de 400 000 km². 

La zona més afectada va ser Valdivia i els seus voltants. 

El sisme submarí provocat per semblant ruptura va ser devastador, 

afectant a la costa xilena entre Concepció i Chiloé. 

TSUNAMI 
Sí. va desencadenar el sisme 

submarí que va elevar el nivell del 

mar 4 metres i va causar onades 

de fins a 8 metres a una velocitat 

de més de 150 km/h, minuts 

després, va impactar una nova 

onada amb una alçada de més de 

10 metres devastant tot al seu 

pas.  

DANYS OCASIONATS 
POBLACIÓ 

S'estima que aquesta catàstrofe natural va costar la vida d'entre 

16554 i 20005 persones, i va deixar damnificats a més de 2 milions. 

HABITATGES 

Valdivia i els seus voltants van ser les zones més afectades amb el 

desastre natural de 1960. El 40% de les llars van ser destruïts pel 

moviment tel·lúric, deixant a més de 20 000 persones damnificades. 

INFRAESTRUCTURES 

La majoria d’institucions i infraestructures públiques també van ser 

devastades, així com gran part de les instal·lacions. 

GG 
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TERRATRÈMOL 2010 
27 DE FEBRER 2010 

GRAUS ESCALA RICHTER 

 8.8  
CONSTRUCCIONS 

Gran part de les edificacions van col·lapsar i les construccions dels 

cascs històric van quedar completament destruïdes, arribant a causar 

greus danys a prop de 500.000 habitatges. 

Les regions afectades concentraven gaire bé el 80% de la població de 

la nació. 

EPICENTRE 
L’epicentre es situà a l’oceà 
Pacífic proper a Curanipe i 
Cobquecura, a una profunditat de 
30,1 quilòmetres sota l'escorça 
terrestre. 

ZONES AFECTADES 

Les zones més afectades pel terratrèmol van ser les regions xilenes 

de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío i 

l'Araucanía. A les regions del Maule i el Biobío, el terratrèmol va 

aconseguir la màxima intensitat, arrasant amb gran part de les ciutats 

com a Constitució, Concepció, Cobquecura i el port de Talcahuano. 

TSUNAMI 
Sí. les costes xilenes van ser 

atacades per un tsunami amb 

onades de gran alçada que es va 

estendre per l’oceà. 

 

 

DANYS OCASIONATS 

POBLACIÓ 

Les morts van ascendir a 525 i es van estimar uns 2.00.000 de 

damnificats. 

HABITATGES 

Gran part de les edificacions van col·lapsar, arribant a causar greus 

danys a prop de 500.000 habitatges. 

INFRAESTRUCTURES 

La majoria d’institucions i infraestructures públiques també van ser 

devastades, així com gran part de les instal·lacions. 
* 

 

 

11.2.    SIMULACIÓ FINAL 

 
Com hem explicat al punt 7, partim d’una situació on tenim sí implantació i sí material. Després d'haver realitzat 

una recerca dels principals terratrèmols que ha patit Xile durant els últims anys, hem vist que si volem intentar 

aprofitar el material i poder implantar-nos al territori l’escala del nostre terratrèmol hipotètic no ha de ser gaire 

elevada, ja que en situacions com les que hem comentat en les que l’escala arribava a superar els vuit graus, la 

implantació és gairebé inviable i per tant, la única solució és l’evacuació.  

 

Per tant, escollirem una escala menor, d’aproximadament uns 6 graus. Aquesta situació implica que no totes les 

construccions cauran, en alguns casos caldrà només una rehabilitació.  

En conseqüència es redueix notablement el nombre de persones que perden el seu habitatge i això suposa una 

implantació més acurada en la qual no tindrem tantes afectacions en les infraestructures i obra civil. Així doncs, 

aquesta situació ens permetrà arribar al lloc afectat sense haver de realitzar reparacions en aquestes vies, que són 

molt importants per poder abastir a la població.  

 

Per una altra banda, amb un terratrèmol d’aquesta magnitud, seguint amb el nostre model, les instal·lacions no es 

veuran afectades i per tant, tampoc s’hauran de fer de nou.  

Ens centrarem doncs, en auxiliar a aquelles famílies que s’han quedat sense sostre.  

 

PROBLEMES SÍ / NO POSSIBLE SOLUCIÓ 

ABASTIMENT AIGUA POTABLE SÍ -  

INSTAL·LACIÓ ELECTRICA SÍ -  

RED SANEJAMENT - 

EVACUACIÓ 
SÍ -  

ESPAI LLIURE DE RUNES QUE 

PERMETIN LA IMPLANTACIÓ 
NO 

Tractarem d’aprofitar les runes a l’hora de construir. En el cas de no 

poder utilitzar-les, seran traslladades a  un abocador seguint les 

normatives de gestió de residus regionals.  

ACCESSIBILITAT PER PORTAR 

RECURSOS 
SÍ 

-  

RESISTENCIA TERRENY 

ADEQUADA PER CONSTRUIR 
SÍ 

-  

AMBIENT LLIURE DE 

POL·LUCIÓ 
NO 

Hem de tenir en compte que al moure les runes, el nivell de pol·lució 

augmentarà, per això els col·laboradors hauran de portar les degudes 

proteccions per a evitar l’aparició de problemes de salut. Tanmateix, 

quan les famílies entrin a viure, la pol·lució haurà desaparegut. 

 

 

 

 



DISSENY D’UN HABITATGE DE RÀPIDA IMPLANTACIÓ PER A CASOS DE DESASTRES NATURALS A XILE 
 

10 

 

 

12.    NECESSITATS DE L’HABITATGE 

Hem de tenir clar que, en funció del lloc en el qual ens trobem, els habitants tindran unes necessitats o unes 

altres, segons el seu entorn, el territori  i el clima.  

Es per això, que un cop conegut la zona geogràfica en la qual ens centrarem, tenim com a objectiu identificar 

quines són les principals necessitats de la població envers una catàstrofe com la que hem suposat nosaltres 

anteriorment.  

En aquest cas, nosaltres les hem separat en tres grans blocs per tal d'ajustar-nos a la realitat el màxim possible.  

12.1.   TEMPS/CLIMA 

El clima, i més en la zona en la qual ens trobem, és un dels principals problemes que ens sorgeixen en aquestes 

situacions. El clima del Nord té una elevada oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit i per tant, l'habitatge ha de ser 

capaç de resistir a aquests canvis constants de temperatura, i en conseqüència, la solució que nosaltres oferim 

també.  

És per això, que el nostre habitatge ha de ser capaç de: 

 Protegir de les elevades oscil·lacions de temperatura 

 Aprofitar l'escassa aigua que ens arriba de les precipitacions ja que n'és un recurs escàs en la zona 

 Protegir de les boires 

12.2.   HABITABILITAT 

Després d’haver estudiat la demografia del país, on hem vist que la mitja de fills per dona és de dos, la nostra 

proposta haurà de ser capaç d’allotjar a quatre persones, admetent variacions i abastint diferents estructures 

familiars. 

Considerem de gran importància oferir als habitants un mínim de comoditats amb les quals comptaven 

anteriorment, és a dir, volem retorna’ls-hi la sensació de llar malgrat haver sofert les terribles conseqüències que 

comporta una catàstrofe. 

Per tant, hem establert un mínim de zones que considerem necessàries en cadascun dels habitatges: 

 

ZONA LAVABO 
L’estança ha de ser impenetrable, és a dir, ha de trobar-se aïllada de la resta i ha de garantir 

intimitat. 

ZONA CUINA Pot ser oberta o tancada, no hi ha cap restricció especial, depenent del disseny. 

ZONA ESTAR 

Pot ser compartida amb la cuina. Es tracta de la zona de trobada de la família, on han de 

sentir-se còmodes i ha de ser capaç de poder allotjar a tots els membres sense perdre 

presentacions inicials del lloc. 

ZONA 

DORMITORIS 

Ha de garantit la intimitat dels habitants, però alhora ha de ser capaç d’adaptar la seva 

superfície a les diferents estructures familiars. 

 

Considerem molt important garantir una correcta salubritat, per evitar possibles mals olors i inclús malalties. Ha 

de ser capaç de resoldre tots els possibles problemes que es presentin, tals com: paviment aïllant per evitar 

possibles infeccions, correcta evacuació de les aigües, ventilació... 

 

 

12.3.    PRESTACIONS 

L’habitatge ha de ser capaç de satisfer els requeriments, per això considerem imprescindible que l’habitatge sigui: 

 

 Adaptable, modificable i reversible: per poder allotjar a distints nombres de persones. 

 Durador: Tenim present que no es tracta d’un habitatge amb una llarga vida útil, no obstant, no volem que 

aquest suposi cap inconvenient pels seus habitants. L’objectiu és que a més, pugui ser reutilitzable fins a 

esgotar la seva vida útil. 

 Resistent: ha de poder suportar el pas del temps i el desgast per ús i a més protegir contra el fred, la calor, 

el vent i la pluja. 

 Benestar: Ha de garantir que l’usuari es senti segur i amb intimitat. 

 

13.    ESTAT DE L’ART 

 

“L’ús eficient el temps es torna el major repte arquitectònic” 

 

Crear un estat de l’art per a iniciar la nostra proposta és primordial per tal de saber què és arquitectura 

d’emergència i com aquesta ha anat avançant tecnològicament. En aquest apartat procurarem fer una recerca de 

diverses solucions que al llarg del temps han donat resposta als problemes que han sorgit en diferents climes.  

 

No obstant, el primer punt es saber a quins climes ens enfrontem i quines són les seves característiques per, 

posteriorment, ser capaces de saber com respon cada solució al clima al qual ha estat implantada.   

Un cop estudiats els climes i les necessitats de cada habitatge segons els clima, procedirem a analitzar, tal i com 

hem comentat abans, varis dissenys de d’habitatges d’emergència.  

 

No farem distinció entre les solucions sostenibles i de les que no 

ho són tant, ja que l’objectiu és entendre quines necessitats han 

sorgit per condicionar d’una manera o altre les respostes que 

s’han donat. Tanmateix, volem analitzar-les per saber quins són  

els recursos que s’han utilitzat.  

 

Un cop analitzades, mirarem els punts forts i febles de cada opció i 

analitzarem el que volem i el que més ens convé per a la nostra 

proposta. Estudiar tan els punts positius com els negatius ens 

ajuda a acotar en el nostre disseny. 

Farem un estudi més concret en el cas de les solucions que han 

estat dissenyades per al clima desèrtic, el qual trobem nosaltres 

en la Regió d’Atacama, per saber com responen els materials, 

quines estratègies s’han seguit i decidir aleshores, si l’habitatge 

respon o no a les necessitats que apareixen.  

Per tal d’estudiar els mateixos punts de cadascun dels habitatges 

de l’estat de l’art, hem establert unes variants que podem veure a la Figura 6. 

Procedim doncs, a l’estudi dels climes.  

Il·lustració 8.  Variables. Elaboració pròpia. 
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ESTUDI DELS TIPUS DE CLIMA EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS GENERADES PER UNA CATÀSTROFE 
CLIMES CÀLIDS CLIMES TEMPLATS CLIMES FREDS 

CLIMA TROPICAL CLIMA DESÈRTIC CLIMA MEDITERRÀNI CLIMA CONTINENTAL CLIMA OCEÀNIC CLIMA POLAR 
LOCALITZACIÓ 
Carib, Colòmbia, Costa Rica i 
Veneçuela, costa de l'Equador i nord 
del Perú, la major part de l'est de 
Bolívia, nord-oest d'Argentina, oest 
de Paraguai, centre i sud d'Àfrica, 
sud-est asiàtic, nord d'Austràlia , sud 
i centre de l'Índia, la Polinèsia etc. i 
les costa surcentral del Pacífic de 
Mèxic. 
 

 

LOCALITZACIÓ 
El trobem al nord d'Àfrica i  a la 
Península d'Aràbia.  Es troba pròxim 
als tròpics. El clima es veu 
caracteritzat pel seu relleu i per la 
presencia de corrents marines fredes 
que eviten la humitat i limiten la 
evaporació,  i per tant, donen lloc a 
zones desèrtiques.  
 

 

LOCALITZACIÓ 
Principalment el trobem a la zona del 
Mediterrani, per això dóna nom a 
aquest tipus de clima. No obstant, 
també és present a Califòrnia, centre 
de Xile, sud de Sud-àfrica i per el sud-
oest d'Austràlia.  
El trobem doncs entre els climes 
oceànics i desèrtics, en les masses 
continental.  

 

LOCALITZACIÓ 
El clima continental el trobem a  
l'hemisferi Nord, especialment a 
Siberia (menys el nord), Estats Units, 
Canadà, Europa Central i oriental, 
Àsia central, l'interior de Xina, Iran i 
algunes regions d'Àfrica.  
 
 
 

 

LOCALITZACIÓ 
En Europa, el trobem a territoris 
amb façana al oceà atlàntic, com 
Portugal, Espanya, França, 
Dinamarca, Irlanda, Noruega... 
També el trobem a Argentina, Brasil 
i Xile, nord de Perú, Equador i 
Colòmbia i la costa pacífica de 
Canadà i Estats Units. 
 

 

LOCALITZACIÓ 
Es dóna principalment als dos pols, 
aconseguint unes condicions més 
extremes a la part de l'Antàrtica.  
En les serralades més altres podem 
trobar un clima semblant a aquest, 
com a l'Himàlaia, als Andes o a 
Alaska.  
 

 

PRECIPITACIONS 
Degut a la zona de convergència 
intertropical en la que es troba, les 
pluges són abundants, constants i 
intenses  

 

PRECIPITACIONS 
Pluges gairebé inexistents 
(precipitacions anuals menors a 
200mm) per sota de la 
evapotranspiració.  

 

PRECIPITACIONS 
Hiverns plujosos i estius secs. L'estiu i 
la primavera es caracteritzen per 
pluges intenses però variables.  
 

 

PRECIPITACIONS 
Poques pluges ja que les regions es 
troben als interiors dels continents i 
estan aïllades entre cadenes 
muntanyoses que impedeixen la 
influència de grans masses d'aigua.  

 

PRECIPITACIONS 
Abundants precipitacions durant 
tot l'any. El punt més àlgid el 
trobem al hivern.  
 
 

 

PRECIPITACIONS 
Escasses precipitacions al llarg de tot 
l'any.  
 
 

 
TEMPERATURA 
Tº mitjana de 18ºC, pet tant no 
trobem una gran diferència tèrmica 
entre les estacions. 

 

TEMPERATURA 
Tº extremes amb màximes molt 
elevades (poden arribar als 40-50ºC). 
La oscil·lació tèrmica diària és molt 
ample. No hi ha molta humitat.  

 

TEMPERATURA 
Tº mitja superior als 20ºC en la majoria 
dels mesos, però en els més freds, 
poden estar per sota dels 18ºC, i els 
més càlids, superar els 22ºC. 

 

TEMPERATURA 
Elevades diferencies de Tº entre el 
hivern (molt freds i normalment amb 
gelades) i l'estiu (molt calorosos), 
igual que entre dia i  nit. 

 

TEMPERATURA 
Hiverns freds i els estius poc 
calorosos. L'oscil·lació tèrmica 
anual és d'uns 10ºC 
aproximadament. 

 

TEMPERATURA 
Temperatures permanentment per 
sota dels 0ºC, que fins i tot poden 
arribar als -80ºC.  
 

 
ACTUACIÓ 
No es tracta d’un clima extrem, però 
hem de tenir en compte les 
abundants pluges i vents que es 
poden donar. Per tant, hem de 
comptar amb certa rapidesa.  

ACTUACIÓ 
Degut a les condicions clima-
tològiques, l’ajuda ha de ser imme-
diata, ja que l’exposició prolongada a 
aquestes per part d’una persona pot 
tenir conseqüències molt greus.  

ACTUACIÓ 
Clima més adaptable, per tant la 
solució no ha de ser tan immediata 
degut a l’estabilitat tèrmica.  

ACTUACIÓ 
Ajuda no immediata ja que les 
condicions climatològiques no son 
extremes.  

ACTUACIÓ 
Les abundants precipitacions 
condicionaran la rapidesa de 
l’ajuda, ja que els damnificats 
necessiten protecció.  

ACTUACIÓ 
Clima molt extrem, per la qual cosa la 
l’ajuda ha de ser immediata. Les 
baixa temperatures dificulten la 
supervivència si els habitants no 
tenen protecció. 
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 NECESSITATS I ESTRATÈGIES DELS HABITATGES EN FUNCIÓ DEL CLIMA 
CLIMES CÀLIDS CLIMES TEMPLATS CLIMES FREDS 

CLIMA TROPICAL CLIMA DESÈRTIC CLIMA MEDITERRÀNI CLIMA CONTINENTAL CLIMA OCEÀNIC CLIMA POLAR 

CARACTERÍSTIQUES 

Elevades temperatures anuals 
amb una petita diferencia de 
temperatura entre les diferents 
estacions. Molta humitat. 

Caracteritzat per les escasses 
precipitacions i a les oscil·lacions 
tèrmiques entre el dia i la nit. 
Baixa humitat. Rajos de sol 
incideixen més directament a la 
terra  escalfen el sòl 

Tenen hiverns temperats i estius 
calorosos. Els hiverns són 
plujosos. La tardor i la primavera 
solen ser estacions variables 
quant a temperatura i 
precipitacions. 

Elevades diferències de 
temperatura entre hivern i estiu. 
Igual que amb el dia i la nit, els 
estius són calents i els hiverns 
molt freds i en general pluges 
escasses.  

Es caracteritza per unes 
temperatures fortes i abundants 
precipitacions a causa de la 
proximitat a l'oceà. Els hiverns són 
freds i els estius frescos amb una 
oscil·lació tèrmica d’uns 10º. 

Caracteritzat per tenir unes 
temperatures baixes la major part 
de l’any, humitat baixa, vents forts. 

REQUISITS 
“Lluitar” contra les elevades 
temperatures i humitat. 

Protegir de les elevades 
diferències de temperatura. 

Elements variables que s’adaptin 
a les necessitats. 

Obertures a sud amb protecció 
per aprofitar l’energia solar a 
l’hivern.  

L'objectiu principal és protegir-se 
del fred.  

Aïllament contra el fred i protecció 
conta els forts vents. 

ORIENTACIÓ Nord No destaca cap Est, Sud-Est, Oest i Sud-Oest Sud Sud Sud i protegides pel Nord. 

SISTEMES 
CONSTRUCTIUS 

Arquitectura aixecada del sòl i 
amb gelosies. Evitar els elements 
tancats per facilitar la ventilació 

 
Murs amb inèrcia tèrmica per 
conservar durant el dia i a la nit 
cedeixi la calor. Efecte venturi 
per provocar circulació de l'aire 
interior 
 

Implantarem sistemes de 
protecció externs, que s’adaptin 
a les necessitats de l’estació. 
Elements variables, com el 
clima. No ens interessa tenir en 
compte el concepte d'inèrcia 
tèrmica.  

Les obertures és aconsellable que 
vagin al Sud, sempre i quan 
tinguin elements de protecció 
solar, per tal d'aprofitar l'energia 
solar al hivern . 

Edificacions compactes, 
protegides dels vents i amb un 
elevat nivell d'aïllament, per evitar 
la pèrdua de calor a l'hivern. 

Murs de gran gruix i utilització de 
materials aïllants (com la fusta). 

ESTRATÈGIES 

Els forats s’orienten per a que es 
produeixi una ventilació creuada 
per tal de refrescar l’ambient i 
disminuir la temperatura dins de 
l’habitatge. Elements de protecció 
contra el sol i la pluja. No es 
construeixen cases molt juntes 
per facilitar el pas del aire. 

En alguns casos s’enterren les 
edificacions per tal d’aprofitar la 
elevada inèrcia tèrmica del sòl i 
per tant, intentar mantenir una 
estabilitat tèrmica entre el dia i 
la nit. Colors clars. Utilitzen 
elements de protecció solar com 
tendals. Finestres molt petites, 
només per permetre el pas de 
llum. 

Intentarem buscar formes que 
tinguin molta pell en poc volum.  
Facilitar l'entrada de sol en les 
èpoques fredes i evitar-ho a les 
èpoques caloroses mitjançant 
elements de protecció solar.  
Façanes i cobertes ventilades. 
Les obertures són petites.   

 
En llocs àrids i de clima 
continental pot ser molt útil des 
del punt de vista climàtic 
plantejar-se una construcció 
semisoterrada. Es col·loca el 
aïllant a la part exterior dels 
paraments en els quals els hi toca 
el sol. 
 

Col·locació d'obertures cap al Sud 
per tal d'aprofitar l'energia solar 
durant el dia.  
Grans obertures per intentar 
aconseguir una entrada de llum. 
Menys pell i més volum. 

Els colors de les edificacions 
acostumen a ser foscos per captar 
la major energia solar possible. 
Edificacions separades entre elles 
per no donar ombra als habitatges 
confrontants. 
 

MATERIALS 

S'utilitzen materials que siguin 
capaços de permetre el pas del 
vent, sobretot a la taulada 
(utilitzen per exemple palma) 

Amb gran inèrcia tèrmica, com 
la terra. 

Es recomana utilitzar materials 
de color blanc, ja que aquest és 
per no retenir les radiacions 
solars.  

Teulades de pissarra, el color reté 
la calor. 

Teulades de pissarra, ja que el 
color ajuda a retenir la energia. 
Teulades punxegudes per evitar 
acumulació d'aigua i neu 

Utilitzen materials aïllants, com pot 
ser gel en el cas dels iglús.  
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01_ COTTAGES SAN FRANCISCO 
US ARMY Engineers 
Setembre 1906 

Cost mig (depèn de l’area) al 2016: 8.517,5 € 

13 – 21,6 – 37 m2 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

UBICACIÓ 

Majoritàriament implantats al voltant del Golden Gate, 

però hi va haver un total de 5.610 refugis emplaçats a 21 

assentaments diferents per tota la ciutat de San 

Francisco. 

DISTRIBUCIÓ 

El volum de l’habitatge empaquetat fa possible que es 

puguin transportar 12 en un contenidor de 12 metres. 

Per tant, en un Portacontenidor mitjà es poden 

transportar uns 50.000 refugis 

CLIMA CONTINENTAL 

 

DISPOSICIÓ 

Agrupats longitudinal i tangencialment en grups de 

quatre habitatges creant entre ells espais de distribució. 

MUNTATGE 

Requereix un equip de dos persones, completament 

acabat als 5 dies però habitable a partir dels 3. 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Fusta en els paraments com a material aïllant 

 Teulada fosca per retenir la calor 

 Teulada inclinada per permetre l’evacuació de l’aigua 

(tot i que en aquest clima no en trobem moltes) i 

permetre que la neu quedi, sense arribar a col·lapsar 

la teulada, per a que s’utilitzi com a aïllant 

 L’allargament de la teulada serveix com a protector  

 

x Construccions semi soterrades (tot i que no és 

imprescindible en aquest clima) 

x  El sistema de construcció no permet variacions en les 

dimensions o en la forma, per tant en aquest aspecte 

estem molt limitats 

MATERIA PRIMA 

Estructura principal de fusta on s’arriostren murs  

conformats amb peces de fusta. Els ancoratges i les 

unions són d’acer. 

VIDA ÚTIL 

Va ser utilitzat fins a un màxim de 22 mesos. 

FABRICACIÓ 

Consta d’uns elements prefabricats de forma molt 

precisa que es construeixen in situ. 

FINAL DE VIDA 

Els refugis van ser traslladats a indrets on es van dotar de 

nous acabats per crear habitatges definitius. 
 

02_ CASA DESMONTABLE 
Jean Prouvé 
1944 

No es coneix 

36 m2 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

UBICACIÓ 

El primer dels models va ser construït a Lorena, França el 

1944 per allotjar a les víctimes de la Segona Guerra 

Mundial. 

DISTRIBUCIÓ 

Disseny pensat per a poder enviar els components per 

separat. Transport d’un refugi en un sol camió. 

CLIMA CONTINENTAL 

 

DISPOSICIÓ 

No és coneixen dades ja que no s’ ha implantat. 

MUNTATGE 

3 persones no qualificades en un dia.   

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Ús de la fusta com a material aïllant amb una 

elevada inèrcia tèrmica.  

 Teulada fosca per retenir la calor 

 L’allargament de la teulada serveix com a protector 

solar de la finestra a l’estiu, quan els rajos incideixen 

més perpendicularment, i permet la entrada 

d’aquests a l’hivern 

 

x Construccions semi soterrades (tot i que no es 

imprescindible en aquest clima, sempre i quan mantingui 

unes bones condicions tèrmiques). 

x La inclinació de la teulada no té un angle entre 45-60º i 

per tant en zones on a l’hivern nevi molt, no podrà ser 

implantada per evitar que la coberta col·lapsi. 

MATERIA PRIMA 

Format per un estructura metàl·lica i panells de fusta que 

inclouen aïllament acústic i tèrmic. 

 

VIDA ÚTIL 

No es coneixen dades exactes al respecte, però pocs 

refugis van resistir fins a la postguerra 

FABRICACIÓ 

Consta d’uns elements prefabricats de forma molt 

precisa que es munten in situ. 

FINAL DE VIDA 

Els materials són reciclables o reutilitzables per altres 

construccions. 
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03_ IGLOO SATELLITE CABIN 
Icewall One 
Setembre 1990 

6.845,22 € 

20 m2   

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

UBICACIÓ 

Ha estat especialment dissenyada per a ser utilitzada en 

climes extrems. L’utilitzen com a habitatge per a les 

expedicions polars. 

DISTRIBUCIÓ 

Ús d’helicòpter, camió..., ja muntat. 

CLIMA POLAR 

 

DISPOSICIÓ 

Estructura modular prefabricada. Cada unitat té 3m de 

diàmetre. Consta de 8 panells que fan de parets 

moldejats amb 4 panells autoportants.   

MUNTATGE 

Amb la ajuda de 2-3 persones no qualificades, en 1 hora 

pot ser utilitzada. 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Edificacions separades per tal de no fer ombra i 

aprofitar al màxim les radiacions solars 

 Materials aïllants i amb inèrcia tèrmica. 

 La forma ovalada afavoreix a resistir contra els forts 

vents que trobem a les zones amb clima polar 

 La forma afavoreix a que la neu no quedi retinguda a 

la superfície 

 La estratègia que segueixen permet un augment o 

adaptació 

 

x El color del habitatge podria ser més fosc en cas de no 

complir amb els requisits de confort tèrmic 

 

MATERIA PRIMA 

Les parets, que són de fibra de vidre, aïllament de 

poliuretà. Les finestres són de doble vidre policarbonat. 

VIDA ÚTIL 

Pot resistir uns 100 anys en condicions extremes. 

FABRICACIÓ 

Panells prefabricats que s’acoplen entre ells abans de 

que el sistema sigui portat al lloc d’implantació. 

FINAL DE VIDA 

Reciclatge. 

 

004_ SANDBAG SHELTER 
Nader Khalili 
Maig 1995 

660 € 

22 m2
 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
UBICACIÓ 

Es van construir 14 refugis al Camp de Refugiats 

Baninajar, a Irán. 

DISTRIBUCIÓ 

No requereix de distribució ja que tots els material es 

troben fàcilment. 

CLIMA DESÈRTIC 

 

DISPOSICIÓ 

Agrupats longitudinalment creant espais intermedis per 

tal de facilitar el pas i la comunicació entre els habitants. 

MUNTATGE 

No és coneix el temps exacte, no obstant, es tracta d’un 

treball laboriós, ja que els elements són molt pesats i de 

grans dimensions. Es necessiten varies persones. 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Materials amb inèrcia tèrmica 

 Colors clars per no captar les radiacions 

 Forma ovalada permet suportar les elevades 

temperatures durant el dia ja que la calor puja 

 Petites finestres per permetre només la entrada de 

llum. 

 

x No soterrada 

x No utilitza tendals 

x Cal tenir en compte que la forma fa que la calor pugi, 

però a la nit és un punt negatiu, així doncs necessitem 

molta inèrcia tèrmica en els materials 

MATERIA PRIMA 

Llargs sacs de sorra extreta del lloc d’implantació  

superposats entre si i estabilitzats mitjançant un filferro 

col·locat entre les capes. Finalment es fa un arrebossat 

de calç hidràulica. 

VIDA ÚTIL 

Va ser utilitzat fins a un màxim de 24 mesos, temps 

durant el camp de refugiats va estar donant servei als 

habitants. 

FABRICACIÓ 

Es fabrica en el lloc d’implantació. Només cal omplir els 

sacs amb sorra que trobem al territori i apilar-los 

assegurant-los amb el filferro. 

FINAL DE VIDA 

La sorra va ser retornada al terreny d’on s’havia extret. 
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05_PAPER LOG HOUSE 
Shigeru Ban  

Novembre 1995 

2631,75€ 

16 m2
 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

UBICACIÓ 

Camp de refugiats vietnamites a Kobe (Japó). 

DISTRIBUCIÓ 

Tubs de cartró importats des de Osaka. La sorra 

utilitzada prové del lloc d’implantació. 

CLIMA TROPICAL 

 
DISPOSICIÓ 

Cubs distribuïts de tal forma que deixen al mig un pati. 

MUNTATGE 

8 persones, 1 de les quals designada per l’arquitecte i 

coneixedora del procés constructiu. Es triga de 6 a 7h.   

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Ventilació creuada gràcies al material utilitzat en la 

coberta 

 Tendals com a elements de protecció que permeten 

el pas de la llum però no de les radiacions 

 Els colors que s’utilitzen són clars, així que no 

absorbeixen la calor 

 

x Massa juntes: No circula bé l’aire i per tant no permet 

una excessiva ventilació 

x No es permet l’acopi de dos habitatges junts per crear-

ne un de més gran, per tant limita la superfície. 

 

MATERIA PRIMA 

Tubs de cartró i terra autòctona extreta de la zona 

d’implantació. També s’utilitzen connexions de fusta per 

donar estabilitat. La cimentació es fa amb caixes de 

cervesa. 

VIDA ÚTIL 

Màxim 15 mesos 

FABRICACIÓ 

Elements prefabricats que es construeixen in situ. 

FINAL DE VIDA 

Normalment són reciclades. 

 

06_ RECIPROBOO 
Fundació IKEA i ACNUR 

Any 2010 

Cost: Gairebé nul 

Adaptable a les necessitats familiars 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

UBICACIÓ 

El 2008, Shaun Halbert, va liderar un equip de reparació 

de desastres a Nepal i lliurà 600 tendes de campanya per 

les inundacions del riu Koshi. Arrel del terratrèmol d’Haití 

de 2010 es va millorar la idea i es va crear RECIPROBOO. 

DISTRIBUCIÓ 

Tots els materials estan disponibles localment. 

 

CLIMA TROPICAL 

 

DISPOSICIÓ 

Es pot ubicar en el territori de diferents maneres, fent 

combinacions que s’adaptin a les necessitats de la 

família. 

MUNTATGE 

En tant sols vint minuts, no es necessiten habilitats 

especials. 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 La disposició oberta dels elements permet que hi 

hagi una ventilació i per tant “refrescar” l’ambient 

 Elements de protecció contra la radiació 

 

x No protegeix dels forts vents ni de les pluges i, com 

hem comentat anteriorment, en aquest tipus de climes 

les pluges acostumen a ser torrencials i per tant, una 

estructura tan fràgil no es capaç de suportar aquestes 

forces 

 

MATERIA PRIMA 

7 pals de bambú o d’acer (per a un refugi bàsic) 

sol·lapats i recolzats entre ells i una tela. 

VIDA ÚTIL 

El tractament senzill pot prolongar la vida útil dels 

bastons de bambú a més de 10 anys. 

FABRICACIÓ 

Construcció in situ. 

FINAL DE VIDA 

Els materials són reciclables, per exemple, es poden 

utilitzar per fabricar una llitera per transportar individus. 
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07_MEDIAGUA XILENA 
Fundación Techo 

Març 2010 

896€ 

18 m2 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

UBICACIÓ 

La idea neix arrel del terratrèmol de Chillán de 1939, tot i 

que el model que analitzem és l’utilitzat al terratrèmol 

del 27F del 2010. 

DISTRIBUCIÓ 

Els panells es distribueixen sense muntar. 

CLIMA MEDITERRANI8 

 

DISPOSICIÓ 

Mòduls rectangulars compactes disposats de manera 

longitudinal per facilitat la interacció entre els habitants. 

MUNTATGE 

Construïda per 6 persones no qualificades, en un dia. 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Color clar per no absorbir les radiacions solars  

 La disposició de les finestres permeten una ventilació 

per disminuït les temperatures a l’interior. 

 Coberta inclinada a dos aigües per evitar-ne 

l’acumulació d’aigua en cas de pluja. 

 

x Utilitzen la fusta, que té una elevada inèrcia tèrmica i 

en aquest clima, no és un factor que predomini.  

 MATERIA PRIMA 

Fusta com a material predominant unida amb ancoratges 

d’acer. 

VIDA ÚTIL 

Retirades als tres anys d’ús tot i que van arribar als 41 

mesos d’utilització. 

FABRICACIÓ 

Elements prefabricats que es construeixen in situ. 

FINAL DE VIDA 

Poden ser actualitzades, reutilitzades, relocalitzades i 

reciclades. 

 

08_ HABITAT MIMÉTICO 
Maximillian Nowotka – Distropia LAB 
Any 2010 

16 m2 

Flexible 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

    

UBICACIÓ 

No s’ha implantat, però va estar dissenyada per donar 

resposta a les catàstrofes climàtiques ocasionades a les 

ciutats tropicals d’Amèrica Llatina. 

DISTRIBUCIÓ 

El volum de l’habitatge empaquetat fa possible que es 

puguin transportar 12 en un contenidor de 12 metres. 

Per tant, en un Portacontenidor mitjà es poden 

transportar uns 50.000 refugis. 

CLIMA TROPICAL 

DISPOSICIÓ 

No és coneixen dades ja que no s’ ha implantat. 

MUNTATGE 

Requereix un equip de dos persones, completament 

acabat als 5 dies però habitable a partir dels 3.. 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Ventilació creuada 

 Elements de protecció 

 Coberta inclinada per evacuar l'aigua 

  

 

x No permet la modificació de la superfície.  

x Material d’un color massa fosc  

x En aquest cas no és necessari que predomini l’ús de la 

fusta, ja que és un material amb elevada inèrcia. 

MATERIA PRIMA 

L’estructura està formada per tubs de suport per a 

cèrcols, on recolza la coberta de panells lleugers 

d’alumini i poliuretà. La pell són fustes reciclades de 

palets. Els suports, que actuen com a “fonaments” són 

llantes reutilitzades. El sòl és el propi embalatge. 

VIDA ÚTIL 

No hi ha un temps estipulat, no obstant, el disseny està 

pensat per a que resisteixi les inclemències del temps i 

conservi les propietats per un temps major al esperat per 

aquests refugis, ja que és molt comú que s’utilitzin més 

temps. 

FABRICACIÓ 

Consta d’uns elements prefabricats de forma molt 

precisa que es construeixen in situ i altres autòctons. 

FINAL DE VIDA 

Els materials són reciclables o reutilitzables per altres 

construccions. 

                                                 
8
 Segons la localització d’aquest habitatge, el clima que trobem és el mediterrani, que tot i no estar situat a la zona d’aquest mar, les característiques són les mateixes. 
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09_ELEMENTAL 
Elemental con Tecnopanel – Alejandro Aravena  

Abril 2010 

1990 € 

24 m2 - 30 m2 - 36m2
 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

UBICACIÓ 

9 refugis varen ser implantats al Camp de Refugiats a 

Constitución, Xile. 

DISTRIBUCIÓ 

Transportades amb camió. Hi caben 6 desmuntades en 

un sol camió.   

CLIMA MEDITERRÀNI 

 

DISPOSICIÓ 

Agrupats un al costat de l’altre formant un pati central 

per facilitar la relació entre els habitants. 

MUNTATGE 

3 persones qualificades en vuit hores.   

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Obertures petites per permetre l’entrada de llum 

però no les radiacions.  

 Els paraments verticals són de color clar (tot i que no 

en excés)  

  

 

x No utilitza sistemes de protecció 

x Poca pell, més volum 

x La coberta és de color fosc i per tant captarà la calor 

durant el dia i la traurà durant la nit (en aquest clima no 

ens interessa). 

x No hi ha façanes ventilades 

MATERIA PRIMA 

Com a material principal s’utilitza la fusta i acer per a les 

unions. 

VIDA ÚTIL 

Van ser ocupades durant 40 mesos. Després es van 

traslladar al camp, on es van convertir en habitatges 

definitius. 

FABRICACIÓ 

Elements prefabricats que es construeixen in situ. 

FINAL DE VIDA 

No s’ha implantat encara però hi ha la possibilitat de 

transformar-la en habitatge definitiu. 

 

10_ BETTER SHELTER 
Fundació IKEA i ACNUR 

Juny 2013 

958€ 

17,5 m2 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
UBICACIÓ 

La idea neix per poder donar resposta a les mancances 

provocades per catàstrofes naturals o emergències 

humanitàries. Proposta guanyadora als Beazley Design 

Awards de 2013. Els 30 primers es varen implantar en un 

camp de refugiats a Dollo Ado, Etiopía. 

DISTRIBUCIÓ 

El refugi es lliura en dues caixes de cartró que s'han 

empaquetat per reflectir l'ordre en què s'utilitzaran els 

components en construcció. Les dues caixes poden ser 

aixecades per quatre persones i també contenen totes 

les eines necessàries i manuals d'instruccions. 

CLIMA TROPICAL 

DISPOSICIÓ 

Mòduls rectangulars disposats de manera longitudinal 

per facilitat la interacció entre els habitants.. 

MUNTATGE 

Requereix un equip de quatre persones i triga unes 

quatre hores segons l'experiència, condicions i ubicació. 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Coberta inclinada per evacuar l'aigua 

 Colors clars per evitar l’absorció de les radiacions 

 

 

x No hi ha excessiva ventilació 

x No hi ha elements de protecció 

x La dimensió no es pot adaptar a diferents situacions MATERIA PRIMA 

Acer galvanitzat pels perfils, El sostre i les parets són de 

panells de poliolefina tractats amb protecció UV per 

reduir el deteriorament causat per la forta llum solar.. 

VIDA ÚTIL 

La vida útil esperada de l'estructura és de tres anys en 

climes moderats. 

FABRICACIÓ 

Elements prefabricats de forma molt precisa que es 

construeixen in situ. 

FINAL DE VIDA 

Els panells de sostre i paret estan fets de plàstic de 

polímer i es poden reciclar. 
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011 _CMAX SYSTEM 
Nicolás Garcia 

2013 

2500€ 

14,7 m2 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

UBICACIÓ 

De moment està en procés de construcció i millora, però 

degut al seu sistema de construcció, pot ser implantat a 

qualsevol zona. 

DISTRIBUCIÓ 

El sistema ja ve muntat, per la qual cosa només s’ha 

d’obrir. Al estar plegat, facilita molt el seu transport 

CLIMA DESÈRTIC9 

 

DISPOSICIÓ 

Mòdul que consta d’una estructura central rígida i dos 

ales adjuntes a aquesta estructura. Quan s’obre 

augmenta 4 vegades la seva dimensió. Té unes potes anti 

sismes que s’adapten a qualsevol tipus de terreny. 

MUNTATGE 

Muntada per 2 persones no qualificades en 11 minuts.   

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Colors clars 

 Poques obertures 

 

x Material amb poca inèrcia tèrmica  

x Edificació no soterrades 

x No té elements de protecció solar 

x La superfície no es modificable.  

x La forma no podrà suportar forts vents MATERIA PRIMA 

Feta amb polipropilè, alumini i tela de polièster. 

VIDA ÚTIL 

No es coneixen dades al respecte. 

FABRICACIÓ 

Elements prefabricats que es construeixen in situ. 

FINAL DE VIDA 

Està construït amb materials 100% reciclables. Al final de 

la seva vida útil garanteix la sostenibilitat. 

 

12 _NEW TEMPORARY HOUSE  
Shigeru Ban 

2013 

PREU 

36m2 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

 

UBICACIÓ 

Utilitzada en països en procés de desenvolupament 

(sense especificar), especialment en climes on les pluges 

no siguin abundants degut a la seva coberta plana. 

DISTRIBUCIÓ 

Es distribueixen les peces i els panells per separat i es 

munta in-situ allà on sigui necessari. 

CLIMA DESÈRTIC 

 

DISPOSICIÓ 

Caixa quadrada amb dos obertures, feta amb panells. Els 

murs de dins son clars i reflecteixen la llum natural. 

MUNTATGE 

Pot ser muntada per 4 persones no qualificades en 

menys de 24h. 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Colors clars 

 

x Edificacions no soterrades 

x No té elements de protecció solar 

x  La forma no és la més adequada per a suportar forts 

vents 

x Té grans obertures que faran que penetri molt la calor 

 

MATERIA PRIMA 

Panells sandvitx de FRP (plàstic reforçat amb fibres) 

VIDA ÚTIL 

No es coneixen dades al respecte. 

FABRICACIÓ 

Elements prefabricats que estan llestos per a la seva 

construcció in-situ. 

FINAL DE VIDA 

No es coneixen dades al respecte. 

 

                                                 
9
 Tot i no estar implantat a cap lloc, hem volgut saber si aquest sistema compleix  els requisits per a un clima desèrtic. 
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13_ CASA TECHO 
Sebastian Contreras Rodriguez 
2016 
1068 € 

10 m2 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

UBICACIÓ 

No s’han implantat però han estat pensades per a casos 

de catàstrofes a Colombia. 

DISTRIBUCIÓ 

No s’especifica el medi de transport, però les 58 peces 

es distribueixen prefabricades. 

CLIMA TROPICAL 

 

DISPOSICIÓ 

Semblant a una tenda formada amb panells. 

MUNTATGE 

No és coneix el temps exacte, no obstant, es tracta d’un 

treball laboriós, ja que compta amb un total de 58 

peces 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Elements de protecció 

 Facilita la ventilació 

 Ús de colors clars per evitar-ne l’absorció 

 La forma de la coberta fa que no es pugui acumular 

aigua i que caigui tota cap al sòl, evitant-ne així que 

aquesta col·lapsi per excés de pes. 

 

x No permet una variació de la superfície.  

 

MATERIA PRIMA 

L'estructura és constituïda per quatre panells tipus, 

prefabricats i lleugers de transportar, que s’uneixen 

amb llistons de fusta acerrada, planxes de OSB 

estructural i policarbonat. 

VIDA ÚTIL 

No s’ha especificat degut a que no s’ha arribat a 

utilitzar. 

FABRICACIÓ 

Les 58 peces són prefabricades i muntades in situ. 

FINAL DE VIDA 

No hi ha dades, però els materials són reciclables 
 

QUADRE RESUM DELS HABITATGES EN FUNCIÓ DEL CLIMA 
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10_BETTERSHELR 

 
13_ CASA TECHO 

 
 

04_ SANDBAG SHELTER 

 
11 _CMAX SYSTEM 

 
12 _NEW TEMPORARY HOUSE 

 

07_MEDIAGUA XILENA 

 
09_ELEMENTAL 

 

01_ COTTAGES SAN FRANCISCO 

 
02_ CASA DESMONTABLE 

 
 

 

03_ IGLOO SATELLITE CABIN 

 
 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/sebastian-contreras-rodriguez
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14.     ESTUDI DELS HABITATGES  UTILITZATS EN CLIMES DESÈRTICS 

 

Tal i com hem comentat abans, procedirem ara a analitzar les solucions que han estat utilitzades per a climes 

desèrtics. Ens centrarem en tres solucions: SANDBAG SHELTER, NEW TEMPORARY HOUSE i IGLOO SATELLITE 

CABIN. L’últim habitatge serà estudiat ja que considerem que com és capaç de resistir les condicions que 

proporcionen els climes extrems, ens agradaria saber com es comporta en un clima completament oposat al qual 

s’ha implantat.  

En aquest estudi, el que més ens interessa saber és aconseguir fer una distinció entre el que coneixem com: 

material, element i sistema. Dins de cadascuna d’aquestes solucions, analitzarem quins són els materials utilitzats i 

perquè aquests i no uns altres. Seguidament quins són els elements que aconseguim amb aquests materials i 

finalment el sistema al qual arribem amb la barreja d’aquests elements. També és important saber les estratègies 

que es segueixen i, finalment, com que ja sabem quins són els requisits de cada habitatge en funció del clima en el 

que es troba, designar si les solucions els compleixen o no.  

 

Tanmateix, analitzarem els refugis escollits en base a una unitat de servei i establir-ne posteriorment una 

comparativa. Veurem l'explicació de l'anàlisi més endavant.  

 

14.1.   MATERIAL, ELEMENT I SISTEMA 

 

Un material és una matèria prima amb certes propietats, i el qual és destinat a la construcció, ja que en aquest cas 

estem parlant de materials de construcció. Aquestes propietats són presents en el material però no sempre les 

veurem reflectides en el seu ús; per això, volem analitzar aquestes qualitats per tal de poder-les aprofitar al màxim 

en la nostra construcció.  

 

Parlant ara del que és un element, a banda de les qualitats que trobem en els materials, podem potenciar-ne unes 

altres en funció de la forma que els hi donem a aquests; per tant, és interessant l’anàlisi d’aquest punt per tal 

valorar quins factors positius ens aporta el material amb una 

certa forma donant lloc a un element. Ena interessa tenir clar 

per a que serveix cadascun dels elements.   

 

Finalment, sabem que un sistema és la interacció d’un conjunt 

d’elements, seguint una estratègia determinada. 

Conseqüentment, tenint els elements podem adoptar diverses 

estratègies donant lloc a sistemes completament diferents. 

Volem aleshores analitzar diferents sistemes per tal de trobar 

el que més s’adapta a les nostres necessitats i el que volem 

aconseguir. És important per això conèixer allò que ens 

ofereixen les matèries primes i anar avançant després en 

aquest procés fins a la solució òptima.  

 

Volem entendre doncs, aquests tres conceptes com un engranatge, els quals depenen tots de tots. Si un no 

funciona correctament, els altres tampoc i per tant, entendre la relació entre ells es un dels factors més  rellevants 

d’aquest apartat.  

 

14.2.    ANÀLISI EN FUNCIÓ DE LA UNITAT DE SERVEI  

 
Entenem com a unitat de servei allò que nosaltres volem aconseguir. En aquest cas, la nostra unitat de servei és 

ser capaces de donar sostre a unes persones que s’han quedat sense habitatge. Partint d’aquesta base hem de 

veure que tenim diverses opcions, ja sigui utilitzant material autòcton de cada zona o important les solucions. En 

cadascun dels casos veurem quina elecció s’ha dut a terme i el perquè.  

 

Entra en joc el clima en el que ens trobem i, les prioritats que ha establert cadascun dels dissenyadors, ja sigui en 

funció de la sostenibilitat, rapidesa de muntatge, ús de materials autòctons...  

 

Aquest apartat ens proporcionarà informació dels temps de construcció i ens ajudarà a valorar quina de les dues 

opcions nomenades és la que més ens convé segons la regió que hem escollit i el simulacre que hem establert.  

 

14.3. ANÀLISI EN FUNCIÓ DEL PARÀMETRE PETJADA ECOLÒGICA 

 
No obstant i després de l'estudi, volem ser capaces d'analitzar la solució en funció d'una base comú que en aquest 

cas serà la petjada ecològica. Ja que en el nostre treball aquest factor és de gran importància, volem veure com es 

comporten les altres solucions.  

 

Durant el segle XXI, el canvi climàtic ha anat agafant importància degut a l’augment de gasos del Efecte Hivernacle 

(GEI). Dintre dels gasos que afecten de manera negativa, un dels més comuns és el diòxid de carboni (CO2). El 

nostre objectiu doncs és ser capaces d’analitzar la quantitat d’aquests gasos i veure, en cas que fos necessari, si les 

podem reduir; i per tant el primer pas es quantificar. Per a fer-ho i tal i com hem comentat, s’utilitza la petjada 

ecològica (Carbon Footprint).  

 

Hem de tenir clar de quina manera podem reduir la petjada ecològica en cas que fos necessari. El primer punt clau 

són les plantacions capaces d'absorbir CO2 i alliberar oxigen; hem analitzat la zona geogràfica d'implantació de 

cadascun dels refugis analitzats i, conseqüentment, hem intentat reduir quan ha estat possible, el valot de 

petjada. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

ELEMENT 

MATERIAL 

Il·lustració 9. Esquema MES genèric. Elaboració pròpia. 



DISSENY D’UN HABITATGE DE RÀPIDA IMPLANTACIÓ PER A CASOS DE DESASTRES NATURALS A XILE 

 

21 

 

 

14.4. SANDBAG SHELTER 

 
Aquesta solució ha estat dissenyada per a implantar-la en climes càlids-secs, on les temperatures diürnes són altes 

i les nocturnes molt baixes. Són zones àrides amb 

poca vegetació. Per tant l'arquitectura que 

busquem és compacta, amb pocs forats i parets 

gruixudes per aconseguir una gran inèrcia tèrmica. 

En aquests casos acostuma a haver-hi una carència 

d'il·luminació natural i poden aparèixer problemes 

de ventilació. 

 

Analitzant doncs el refugi, primerament hem de 

tenir clar quins són els materials que trobem en 

aquesta proposta: 

Sorra, sacs, filferro de pues i calç hidràulica. 

Analitzem doncs les propietats que ens ofereixen 

cadascun d’aquests materials. 

 

La sorra és capaç d’adaptar-se a qualsevol forma introduint-la en un volum. Ho podem veure en els sacs que 

s’utilitzen en aquesta proposta. És també un material ignífug i per tant, capaç de protegir contra els incendis.  

Els sacs són de materials sintètics i per tant biodegradables quan l’estructura finalitza la seva vida útil. Són capaços 

d’adaptar-se als canvis bruscos de temperatura que trobem, tret molt important en el clima en el que estem. 

 

El metall és un material dúctil10, que en certa forma (en aquest cas prim i allargat) dóna lloc al filferro. Permet ser 

modelat arribant a donar-li la forma que volem i a més a més, és un material capaç de resistir molt bé la tracció. 

La calç, al seu temps, ens ofereix unes propietats molt bones. És permeable i per tant ofereix el pas de gasos però 

al seu temps impedeix el pas de l’aigua, per tant és impermeable. A més a més, resisteix molt bé a les agressions 

dels agents externs, agafa consistència amb el pas del temps i treballa molt bé a compressió.  

 

Un cop definits els materials i les seves propietats, anem a veure els elements que donen lloc. El conjunt entre la 

sorra i els sacs, formen el que entenem com tancaments. Treballen a compressió i el fet que el conjunt sigui un 

element flexible, ens ofereix una facilitat i llibertat a l’hora de construir. Per tant, podem adaptar-nos a les 

necessitats de superfície de cada família o adaptar la construcció al 

ús per al qual estarà destinat aquest espai. A més a més ens 

ofereixen un confort tèrmic degut al seu aïllament.  

 

Al afegir el filferro amb pues entre aquests sacs, fa que la estructura 

assoleixi una resistència als terratrèmols i huracans, és a dir, evita el 

moviment entre els sacs.  

Mica a mica, anem creant el nostre sistema, tenint uns elements 

que pel propi pes treballen a compressió com hem comentat 

anteriorment i, un material que permet un monolitísme i evitar-ne 

                                                 
10

 Propietat que presenten alguns materials, els quals poden deformar-se amb l’acció d’una força sense arribar a trencar-se. 

el moviment i treballant a tracció.  

 

Entenem aleshores, el mètode d’ús de les unions amb el tancament com l’estratègia, ja que emprant aquest 

mètode aconseguim una construcció resistent, duradora i monolítica. 

L’última part d’aquest sistema és l’acabat de cal, per donar consistència al conjunt, i oferir-nos unes condicions de 

confort molt elevades.  

 

L’acabat en cúpula permet resistir les càrregues sense deformar-se ni donar lloc a tensions. En cas de forts vents, 

quan més distància del terra, menys superfície de contacte i per tant menys moviments de l’estructura.   

 

Durant la construcció de la estructura, no es deixen juntes verticals, com estem acostumats a fer la nostra 

construcció, perquè s’utilitzen grans sacs que completen tota la superfície. No és necessari deixar-les ja que els 

materials ni es dilaten ni els contrauen i per tant no afecten als paraments.  

 

14.4.1 ANÀLISI EN FUNCIÓ DE LA UNITAT DE SERVEI 

 

En un clima desèrtic com en el que ens trobem en aquest cas, la implantació ha de ser quasi bé immediata degut a 

les condicions climatològiques tal i com hem comentat abans.  

La Sandbag Shelter, com hem pogut observar, ha donat prioritat al ús de materials autòctons, disminuint així, com 

la petjada ecològica. El tremps de muntatge és considerablement elevat i, tot i que s’aconsegueix la unitat de 

servei especificada, considerem que aquesta solució es centra molt en uns paràmetres com la sostenibilitat i en 

deixa uns altres de banda, com la rapidesa d’execució. No obstant, i com acabem de comentar, la Sandbag Shelter 

aconsegueix oferir un habitatge a les persones que s’han quedat sense.  

 

14.4.2. ANÀLISI EN FUNCIÓ DEL PARÀMETRE PETJADA ECOLÒGICA 

 

En aquest cas, ens trobem davant d’una solució que aproximadament el 80% dels materials utilitzats són naturals i 

reciclables. A més a més, cal destacar la quasi inutilització de medis mecànics per a la seva construcció i per tant, 

la no generació de residus d’obra ni d’emissions, tant per la inexistència de maquinaria com pel principal material 

utilitzat, terra.  

La petjada ecològica en aquest ve donada arrel del ús dels estabilitzadors utilitzats, del filferro i del sac de 

polipropilè, així com pel transport necessari per arribar al punt d’implantació.  

  

En el cas de la Sandbag Shelter, la majoria de la terra utilitzarà és extreta mitjançant medis manuals, així que no 

trobem cap tipus d’impacte ambiental.  

 

Cal destacar l’ús de la cal i el que això comporta. La cal és el material utilitzat en aquest cas com a estabilitzant i, si 

volem una edificació sostenible, és una de les millors opcions ja que és un material que reabsorbeix el CO2. 

 

El polipropilè utilitzat en els sacs és un termoplàstic semicristalí, totalment reciclable i per tant, sense cap efecte 

contaminant. Es produeixen mitjançant una tecnologia de molt baix impacte (per 1 Tn de PP s’emeten 1,34 Tn de 

Il·lustració 10. Esquema MES Sandbag Shelter. Elaboració pròpia. 

Il·lustració 11. Detall construcció Sandbag Shelter. 
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CO2). Aquest valor de CO2 es veu disminuït en conseqüència de la seva maximització del ús fins a la seva 

biodegradació11 .  

 

Considerant que el filferro té una petjada ecològica del 0.919 Tn de CO2 per Tn de material, estaríem parlant d’un 

nivell molt baix.  

 

Per tant, podem afirmar que el impacte ambiental d'aquest refugi és gairebé nul. No obstant i com hem comentat 

abans, intentarem veure si es possible reduir encara més aquest valor. 

Cal tenir en compte que aquesta solució està principalment dissenyada per a ser implantada en el clima desèrtic, i 

per tant hem de saber que en aquestes zones geogràfiques no gaudim d'abundant vegetació, la qual és la principal 

encarregada d'absorbir el CO2 i alliberar oxigen.  

Per reduir dit valor, hem de buscar diverses alternatives, com utilitzar materials més sostenibles, que alliberin 

menys CO2 en el seu procés de fabricació, muntatge i ús, com són els cactus o figueres de moro.  

 

14.5.  NEW TEMPORARY HOUSE 

 

Els materials que conformen l’habitatge NTH són principalment el plàstic i les fibres, no obstant també s’utilitza 

l’acer, la fusta, el vidre i el zinc. 

Començarem analitzant el plàstic, ja que és el material del que hi ha més quantitat. 

En aquest cas el plàstic utilitzat és polímer de matriu. És un plàstic dur però relativament dèbil, per aquesta raó és 

reforçat amb fibres (generalment de carboni, aramida o basalt). Aquesta unió fa que sigui un material amb alta 

resistivitat mecànica, elevada elasticitat i a més a 

més, lleuger. 

Les fibres tenen gran resistència a temperatures 

elevades així com als agents químics i mecànics, 

gràcies a la seva duresa i gran flexibilitat. També són 

molt resistents a la tracció. 

L’acer és el material que dóna lloc als cargols que 

s’utilitzen per donar rigidesa al conjunt. Aquest és un 

material conformable , durador i resistent a la 

tracció. 

 

La fusta té gran resistència mecànica, és flexible (pot 

arribar a ser modelable). Depenent del tipus és més 

o menys dura. És un gran aïllant tèrmic i acústic ja 

que quan està seca conté bombolles d’aire al seu 

interior. 

 

A més a més és un material procedent de la natura, per tant és ecològic i no necessita gaires tractaments. En 

aquest cas, la fusta s’utilitza per conformar els marcs i els paviments interiors. 

 

                                                 
11 El PP té una vida útil de 300h de sol. 

El vidre és un material rígid i elàstic però que no presenta ductilitat, ja que si utilitzem la força per intentar 

modificar la seva forma es trenca. En aquest cas s’utilitza per les finestres de la NTH. 

 

El material escollit per Shigeru Ban per la coberta és el zinc. És molt utilitzat per cobertes  gràcies a la seva gran 

durabilitat i resistència. És un material mal·leable, reciclable, poc alterable per l’aire o l’aigua i no necessita quasi 

manteniment. 

 

Per tant, la unió entre el plàstic i les fibres donen lloc al Panell Sandvitx que formen els tancaments de l’habitatge. 

Aquests panells d’un metre d’ample i disposats un junt a l’altre, suporten el pes de la coberta i els agents externs 

que apliquin una força sobre aquesta (en el cas dels paraments verticals), i el propi pes dels agents externs (en el 

cas dels paraments horitzontals superiors) i del conjunt de l’habitatge (en el cas dels paraments horitzontals 

inferiors). També han de suportar la flexió a la que son sotmesos en dies de vent. 

 

És clar que aquests panells, malgrat anar fixats als panells inferiors mitjançant unes guies de plàstic, no són 

suficientment rígids i monolítics per suportar les accions anteriorment descrites, per això s’utilitzen unes clavilles 

de Planell Sandvitx col·locades entre els panells d’un metre d’ample i mitjançant cargols és refermen l’un a 

l’altre. 

 

Això fa que el conjunt ja sigui resistent i sigui capaç de suportar les diferents forces a les que està sotmès.  

A mesura que es van col·locant els diferents elements es va creant el nostre sistema. 

 

El fet d’utilitzar quasi en la majoria de l’habitatge el mateix material i que la forma i dimensions d’aquest vingui 

donada per les del propi element és l’estratègia en sí, ja que facilita el seu muntatge i permet reduir 

considerablement el temps de construcció. 

 

A més, cadascun dels elements es comporta com una part del total, integrant-se a la perfecció i formant una 

estructura rígida, funcionant com un sol element. 

 

 

14.5.1. ANÀLISI EN FUNCIÓ DE LA UNITAT DE SERVEI 

 
La NTH a dia d’avui encara no ha estat implantada a cap lloc. Trobem que de la manera com s’ha plantejat, es 

capaç d’oferir un servei a un nombre més ampli de zones geogràfiques. En aquest cas s’ha optat per la importació 

de tot el conjunt de la solució, el que ens permet obtenir molt bons resultats si la zona geogràfica no té climes 

extrems.  

 

Es considera s’ha prioritzat en la flexibilitat d’implantació (pot donar solució a diversos llocs per l’elecció dels seus 

materials i per escollir la importació davant de l’ús de materials autòctons), així com en la rapidesa de muntatge i, 

per tant, compleix notablement els objectius marcats . 

 

 

Il·lustració 12. Esquema MES New Temporary House. Elaboració pròpia. 
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14.5.1.  ANÀLISI EN FUNCIÓ DEL PARÀMETRE PETJADA ECOLÒGICA 

 

En el cas de la New Temporary House, a diferència de la SandBag Shelter, els materials utilitzats per a la seva 

construcció no són naturals, és a dir, s’han sotmès a una sèrie de processos químics, físics i mecànics. 

 

La producció d’aquests elements és realitza en fàbriques que generen emissions a la atmosfera i residus. Per tant, 

podríem dir que quasi la totalitat dels materials que s’utilitzen per conformar l’habitatge NTH són fruit de 

modificacions què, de menor o major manera contribueixen en augmentar aquesta petjada, així com el transport 

d’aquesta fins al punt d’implantació. 

 

En la seva construcció també s’utilitza maquinària, que implica un cert impacte ambiental. Per altra banda, una 

gran part dels materials són reciclables. 

 

Un dels materials que predominen en la construcció de la NTH és el plàstic. Aquest material representa un 1,3% de 

les emissions mundials de CO2, ja que no és un material biodegradable, és a dir, en condicions naturals pot trigar 

inclús segles en degradar-se. 

Per fer-nos una idea, per cada quilogram de plàstic s’alliberen 3,5 kg de CO2 a l’atmosfera. Si parlem de plàstic 

reciclat aquesta dada disminueix fins a 1,7kg. 

 

Per tant, tenint en compte de que aquest és un dels principals materials, podríem substituir-lo per un altre, com 

per exemple la fusta ja que és el material amb menys emissions durant la fabricació. Aquest factor no és el més 

rellevant, el que marca una gran diferència és que l'arbre ha estat emmagatzemant CO2 durant el seu creixement 

i, després de la tala, aquest CO2 el continua mantenint sense alliberar-lo.  

Cada m3 de fusta utilitzat com a substitut d'un altre material redueix les emissions de CO2 de l'atmosfera en una 

mitja de 1.1 Tn de CO2.  A més a més, els residus generats durant els processos de producció dels elements són 

reciclables. La seva petjada ecològica és de 0.786 kg CO2 per kg de fusta. 

 

Finalment cal tenir en compte que a part de la poca sostenibilitat que trobem en aquest disseny, el transport 

també genera un gran impacte ambiental i fa que augmenti la petjada ecològica. Per a evitar això, haurem 

d'utilitzar un transport més net amb un carburant menys contaminant així com utilitzar el màxim possible de 

materials autòctons i reduir nombre de quilometres fins a zona d'implantació.   

 

El punt ambigu en el canvi proposat d'un material a un altre és el notable augment de preu. Com que aquests 

dissenys són implantats en casos de necessitats extremes, s'ha de valorar a que és dóna més importància, si a la 

construcció de més habitatges per menys preu, o a pagar més per habitatge però sent aquesta una solució 

sostenible. 

 

 

14.6.  IGLOO SATELLITE CABIN  

 
Ens quedarà finalment, analitzar de la mateixa manera aquesta solució, l’Igloo Satellite Cabin, que ha estat 

dissenyada principalment per a suportar climes extrems i per tant, els materials, elements i sistemes escollits són 

molt importants.  

Al tractar-se d'un clima fred, necessitarem formes compactes i 

escasses obertures. L'objectiu principal es aconseguir mantenir la 

calor a l'interior del refugi ja que les temperatures a l'exterior són 

extremadament baixes.  

Primerament especificarem de què estan fets aquests “iglús”. Tenim 

els següents materials: Fibra de vidre, poliuretà, policarbonat, 

polipropilè.  

 

La fibra de vidre és un material comport per filaments de vidre i al 

qual és versàtil ja que tenim un gran ventall d’opcions per al seu ús. Es tracta d’un material molt estable, i la resina 

que conté en el seu interior el fa molt resistent als agents externs i químics i que per tant, no es deteriora ni es fa 

malbé en climes extrems. Cal tenir en compte que la fibra de vidre no necessita manteniment gràcies a les 

característiques intrínseques d’aquest material. També és lleuger, un punt positiu a tenir en compte per al seu 

transport. A més a més, és un molt bon aïllant tèrmic i impermeable perquè la superfície ne contacte amb 

l'exterior té una capa que permet que no sigui permeable. 

 

És un material molt resistent als esforços mecànics que 

puguin aparèixer, tant a tracció com a compressió; és 

capaç de resistir-los sense trencar-se ni deformar-se.  

 

El poliuretà té resiliència, el que es coneix com a 

“capacitat de memòria” i per tant, la resistència a la 

deformació per compressió mecànica. És utilitzat en 

aquest cas com a aïllant tèrmic per les seves elevades  

propietats en aquest aspecte.  

 

El policarbonat és un material caracteritzat per la seva 

elevada transparència i resistència als impactes. Conté 

una bona transmissió de llum, pes lleuger i en funció 

del gruix, compleix amb els estàndards de confort 

tèrmic necessaris. Normalment el seu ús està destinat a la fabricació de finestres (igual que en el nostre objecte 

d’estudi).  

 

El polipropilè també pot donar lloc a un gran nombre d’usos per al qual esta destinat. Resisteix molt bé als agents 

químics sense fer-se malbé. Molt resistent a la tracció sense trencar-se.  

 
Un cop estudiats els materials, procedim a observar quins elements donen lloc.  

Amb la fibra de vidre es creen uns panells d’exterior i interior, entremig dels quals trobem el poliuretà amb la 

funció d’aïllant, donant lloc als 8 panells que formen els tancaments d’aquest habitatge. Aquests s’uneixen entre si 

gràcies a un segell de silicona, ja que aquesta té una elevada resistència a temperatures extremes, sense risc 

d’oxidació i resistent als rajos ultraviolats, l’ozó i a agents químics. A més  amés és un element molt durador.  Tot 

el conjunt es capaç de treballar a compressió.  

 

Il·lustració 13. Muntatge Igloo Satellite Cabin 

Il·lustració 14. Esquema MES Igloo Satellite Cabin. Elaboració pròpia. 



DISSENY D’UN HABITATGE DE RÀPIDA IMPLANTACIÓ PER A CASOS DE DESASTRES NATURALS A XILE 
 

24 

 

 

Els panells que conformen els paraments estan  units a un terra antilliscant (per evitar relliscar amb la possible 

entrada de neu) mitjançant una unió metàl·lica que permet que tota la estructura actuï de manera conjunta.  

  

Les finestres estan fetes amb doble capa de policarbonat, per a 

millorar la seva resistència a l’impacte.  

Finalment cal comentar que aquest sistema s’ancora al terra amb les 

mateixes línies de fixació mitjançant les quals l’habitatge ha estat 

transportat amb l’helicòpter. Aquestes línies de fixació estan fetes de 

polipropilè, un material que suporta molt bé els esforços. En aquest 

cas, aquest element treballa a tracció.  

 

Aquesta solució segueix una estratègia similar a una tenda de campanya, quedant la solució en agafada al terra 

mitjançant la tracció. Al tenir una forma esfèrica, les forces que puguin aparèixer es deriven directament al terra. 

No trobem problemes en les unions dels panells ja que s’utilitza un material molt resistent i capaç de suportar 

grans forces.  

 

14.6.1  ANÀLISI EN FUNCIÓ DE LA UNITAT DE SERVEI 

 
En aquest cas, l’única manera d’aconseguir una solució òptima és important la solució, ja que o optem per una 

construcció com l’iglú feta amb gel, o a la zona on ens volem implantar no tenim materials per a la construcció in 

situ del habitatge. Per tant, tenint en compte les limitacions que ens ofereix la zona, és la solució més adequada 

en aquestes zones.  

 

El problema de construir amb del és el temps d’execució, i en casos així, com ja hem comentat amb anterioritat, la 

resposta immediata és vital. 

 

14.6.2. ANÀLISI EN FUNCIÓ DEL PARÀMETRE PETJADA ECOLÒGICA 

 
Aquesta última solució analitzada podríem dir que es troba en mig de les altres dues explicades anteriorment.  

Els materials utilitzats estan comprats a proveïdors amb polítiques ambientals responsables.  

 

Per una banda, les resines utilitzades són gelcoats lliures de plom; la fibra de vidre és un material que prové de la 

fusió de sorra natural i vidre reciclat. El principal problema en aquest cas és el impacte ambiental que es produeix 

durant la seva fabricació, ja que s'han d'assolir temperatures de fins 1.450 ºC. EL seu impacte ambiental és de 

11.78 kg de CO2/kg.  

El PET utilitzat (policarbonat) es tracta d'un material reciclable però no biodegradable amb una petjada ecològica 

de 80.9 kg de CO2/kg de material. 

EL seu empaquetatge està fet amb cartró reciclat i aquest si que és biodegradable. 

 

No obstant, un punt molt negatiu és el sistema de transport del refugi (a través d'un helicòpter), de tal manera 

que només es poden transportar d'una en una i utilitzant un mitjà de transport que necessita una gran quantitat 

de combustible.  

 

En si veiem que els materials escollits no conviuen amb la sostenibilitat; no obstant, cal destacar que el clima en el 

que s'implanten són extrems i s'han d'escollir uns materials que resisteixin a tan baixes temperatures. Per tant, en 

aquest cas, tot i que no sigui ben bé sostenible, es considera que els materials han estat escollits de manera idònia 

pels requisits físics i químics que han de suportar.  

 

15.    CONSTRUCCIÓ POPULAR A XILE  

 
Com que un dels nostres objectius principals és continuar amb la tònica i l'estil arquitectònic de la regió en la qual 

ens hem centrat, després de l’anàlisi de les construccions d’emergència, hem considerat fer un estudi dels 

habitatges populars de la regió. 

 

No obstant, a part d'aquesta recerca, considerem també necessari analitzar la natura i saber-nos adaptar a ella en 

qualsevol situació. També estudiar les diferents construccions que han pogut resistir a fenòmens atmosfèrics al 

llarg dels anys.  

 

Segons les dades proporcionades per la Secretaria de Cultura de Mèxic, les 

construccions antigues eren capaces de suportar millor els efectes de 

terratrèmols i huracans que els edificis actuals. Tenint en compte que no 

gaudien de tecnologies tan avançades com tenim ara, ells tenien la capacitat 

d'analitzar la natura i saber adaptar-se a ella, i juntament amb un bon sistema 

constructiu i uns bons materials, creaven una solució idònia per a resistir a les 

catàstrofes naturals.  

 

Ens centrarem en la construcció de la zona d’estudi, la Regió d’Atacama. 

Cal saber abans de començar que estem tractant una regió on la principal activitat era la ramaderia. Tanmateix, és 

important anomenar que no hem trobat un ampli ventall d’informació, creiem que és un tema molt interessant i 

del que s’han fet molts pocs estudis. De fet, la major part de la informació que podem trobar és gràcies al treball 

d’experts locals, que s’han preocupat de documentar-ho. 

 

Com hem comentat abans, la principal activitat de la regió era l’agricultura i la 

ramaderia, i amb el pas del temps es van anar construint diferents industries 

a la regió i la majoria de la població va començar a treballar en aquestes, 

deixant a un costat la ramaderia i apropant-se a un estil de vida més 

capitalista. També hi havia una gran part de la població que es dedicava a la 

mineria. 

 

 

Ens els conjunts habitacionals populars podem trobar una marcada diferenciació d’activitats en les diferents àrees 

que conformen l’habitatge, la distribució d’aquestes no segueix cap patró, ja que eren construïts pensant en les 

necessitats de la família que els habitava. Sovint compten amb pati, corral i inclús amb una parcel·la de terreny per 

cultivar. 

 

Il·lustració 15. Especejament Igloo Satellite 
Cabin 

Il·lustració 17. Chanchón a Ayllu de yaye. 
Projecte FONDECYNT 

Il·lustració 16. Chanchón a Catarpe. 
Projecte FONDECYNT 
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Els murs són generalment de tova, revocats tant a l’exterior com a l’interior. 

Les cobertes majoritàriament són construïdes a una aigua, excepte en alguns 

assentaments on les construeixen a dues aigües. Altres materials emprats són 

la sorra, l’aigua, la palla i la fusta, com veiem són materials que es troben 

sense problema en gairebé qualsevol territori. 

 

L’estructura dels habitatges és rectangular i no supera els 50m2,  envoltats per 

murs de 3-4 metres també fets de tova que donen lloc al corral; les 

dimensions dels “canchones”, que es com s’anomena a la parcel·la de cada 

unitat familiar, ronda entre els 400 i els 800 m2 i formen un quadrat.  

 

A la Figura 15 podem veure restes d’un canchón amb alts murs, on l’habitatge 

queda dins d’aquests. En canvi, a la Il·lustració 16 veiem un exemple de 

canchón amb l’habitatge fora dels murs. 

 

Les construccions s’aixequen sobre un sòcol de “bolones” de riu. La disposició 

de les toves és transversal, per fer coincidir l’amplada del mur amb la llargada 

d’aquestes. Les construccions són decorades amb diferents terminacions com 

arcs,  torrasses o corones. L’ús d’aquests elements evidenciava, temps enrere, 

un nivell adquisitiu alt, podem veure les decoracions a la Il·lustració 17. 

 

L’estil que podríem veure reflectit en aquestes construccions és el Colonial Hispànic, però amb volums i 

ornaments més modestos.  

 

Una gran part de les construccions antigues segueix en peu avui dia ja que han 

estat rehabilitades per les famílies i segueixen ocupant-les. Altres s’han 

enderrocat, donant pas a construccions més actuals. No obstant, un fet que ens 

ha cridat l’atenció és que els materials de les cases enderrocades ha estat 

reciclat en la seva majoria. Les toves han estat reutilitzades per la construcció 

dels nous habitatges ja que són de gran qualitat. Podem veure la reconstrucció 

de la que parlem a la Il·lustració 19.  

 

 

 

15.1. ESTUDI DE LA CONSTRUCIÓ POPULAR A TRAVÉS DE MATERIAL, ELEMENT I SISTEMA 

 

El principals materials utilitzats són la sorra (argila), aigua, calç i la palla. No obstant, també s’utilitza la fusta però 

com a material auxiliar i no com a principal.  

Comencem aleshores explicant les propietats de cadascun dels materials. L’argila procedeix de la descomposició 

de roques feldespàtiques12. Es tracta d’un material higroscòpic, és a dir, que absorbeix la humitat que hi ha al 

medi. Té una gran duresa quan es sotmet a altes temperatures i gran plasticitat quan està en contacte amb la 

                                                 
12

 Grup de minerals molt abundants a l’escorça terrestre i conformen aproximadament el 60% de les roques terrestres. 

humitat. Per tant és un material que al ser exposat a un clima com el desèrtic, afavoreix a les seves 

característiques.  

 

La calç presenta una gran treballabilitat i flexibilitat i té una bona resistència a la compressió. Al seu temps, té 

molta resistència inicial i això fa que comenci a treballar des del primer dia, estalviant així temps i diners. La calç és 

impermeable però permet el pas del vapor d’aigua, i això fa que es millori l’habitabilitat de l’edifici i permet una 

renovació natural de l’aire interior, reduint el risc de condensacions.  

 

La palla, al seu temps, és un molt bon aïllant tèrmic i acústic. A més a més, és un material transpirable i regulador 

de la humitat, tant interior com exterior del habitatge. És un material ignífug. També cal tenir en compte que es 

tracta d’un material renovable, sostenible i biodegradable; el trobem al medi ambient i no cal generar cap cost 

energètic en la seva extracció. En contraposició hem de tenir molt present que és un material biològic, és a dir, si 

es mulla, es descomposta.  

La fusta, tot i no tenir molta presència en el disseny, cal tenir en compte les seves propietats per a saber si 

funcionarà de manera correcte en el disseny. Aquestes han estat descrites anteriorment.  

 

Passem ara a analitzar els elements que formem amb dits materials. La unió de l’argila i l’aigua dóna lloc al fang. 

Amb aquesta barreja es creen unes totxanes de tova que s’aniran disposant les totxanes a trencajunt13.  

 

En alguns casos, s’afegeix palla al fang, donant lloc al adob. Aquesta barreja és més consistent que l’anterior, i la 

palla ajuda al repartiment de càrregues, i és molt lleuger. Aconseguim una gran inèrcia tèrmica, per tant exigeix un 

baix consum energètic ja que al estiu conserva la frescor i durant l’hivern la calor. 

De la mateixa manera que abans, creem totxanes que es van apilant. 

 

Aquests materials quan es troben sotmesos a constants precipitacions, poden arribar a patir petites lesions a la 

seva superfície. Per tal d’evitar aquest problema, utilitzem un acabat de calç, que serveix de protecció per evitar 

aquestes patologies.  

 

Comencem a veure doncs l’estratègia que es segueix. L’ús d’aquest materials permet donar una construcció ràpida 

però amb poca resistència a sismes. Per això és necessari la introducció de materials naturals, en aquest cas la 

palla i la calç, que ofereixin aquesta resistència i protegeixin de les poques pluges que puguin donar-se.  

La fusta és en portes, marcs i dentells per a les finestres i ajuda també a la distribució de càrregues 

 

Les teulades estan fetes de palla, sense aportar gaire pes a l’estructura. No obstant, considerem que, tot i no 

haver grans precipitacions, cal tenir en compte que es tracta d’un material biodegradable i que pot arribar a 

perdre propietats si es mulla.  

 

El sistema emprat procedeix de materials que es troben a l’abast de la població, no presenten grans tractaments i 

és un mètode senzill i econòmic. Per tant, hem de tenir en compte que no s’utilitzen sistemes tan avançats com en 

altres regions. 

 

                                                 
13

 Peces col·locades de manera que no hi hagi coincidència entre els junts de dues files consecutives. 

Il·lustració 18. Residència familiar a San 
Pedro. Projecte FONDECYNT. 

Il·lustració 20. Chanchón reconstruït a San 
Juan. Projecte FONTECYNT. 

Il·lustració 19. Residència/Negoci familiar a 
San Juan. Projecte FONTECYNT 
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15.2. ANÀLISI EN FUNCIÓ DE LA UNITAT DE SERVEI 

 
En aquest cas, hem de tenir en compte que els criteris no son els mateixos que per un habitatge de ràpida  

implantació, ja que aquí el temps no es un factor condicionant. Per tant, per assolir l’objectiu es construeix amb 

els materials autòctons donant lloc a una casa d’ús definitiu. Per tant, el temps de construcció és més lent, i cal 

tenir en compte que la construcció de manera tradicional, a grans trets, no contempla l’ús de maquinària que 

agilitzi el procés.  

 

15.3.  ANÀLISI EN FUNCIÓ DEL PARÀMETRE PETJADA ECOLÒGICA 

 
Quan parlem de la construcció popular hem d’aconseguir entendre aquesta com una extensió dels espais en els 

que ja no tan sols s’habita si no que s’interacciona amb la comunitat donant lloc a un entorn. Aquest entorn 

respon a la identitat del grup que l’ha creat, ja que s’ha fet donant solució a les seves necessitats i utilitzant els 

seus propis medis i tècniques. 

 

Per aquesta raó, a l’hora d’analitzar la unitat de servei de la construcció popular haurem d’intentar entendre 

quines són les raons que van portar a la comunitat a construir-ho així. 

Comencem recuperant la llista dels materials emprats: sorra, aigua, calç, palla i fusta com a material auxiliar. 

En la construcció popular, al igual que en la Sandbag Shelter, la gran majoria dels materials utilitzats provenen de 

la natura i són usats en el mateix estat que els trobem, per tant, no són sotmesos a processos que els modifiquen. 

 

També sabem que una gran part d’aquests materials són reciclables però, tots són renovables? 

La sorra és un material del que disposem en gran quantitat i més si parlem del desert, però si ens parem a pensar 

la sorra no és renovable i a més, produeix un gran impacte als llocs d’on s’extreu.  

Per tant, és un recurs més escàs del que pensem. Un informe de la ONU adverteix que entre el 47 i el 59 milions 

de tones que s’extreuen del planeta en un any, entre el 68% i el 85% són sorres i graves. 

 

En la actualitat s’estan investigant noves vies per intentar que aquest recurs, ja que no és renovable, com a mínim 

pugui ser reciclable. Per tant, podríem substituir la sorra per sorra reciclada. 

 

L’aigua és un element que, al igual que la sorra, prové de la naturalesa. Al contrari del que passa amb la sorra, avui 

dia, som molt conscients de que aquesta és un bé escàs i que hem de tenir cura i procurar no malgastar-la. 

En el cas dels habitatges populars, l’aigua és utilitzada per donar lloc al fang. Tenint en compte la localització on 

ens situem, l’aigua és un recurs difícil de trobar i a més a més, com que no és una zona en la que plogui gaire, 

l’aigua s’ha de buscar per medis mecànics, fet que comporta un augment del impacte ambiental per a la 

construcció d’aquesta. 

 

De la calç ja hem parlat anteriorment quan hem analitat la Sandbag Shelter. En la construcció popular, al igual que 

en el refugi esmentat, aquesta també és utilitzada com a estabilitzant. 

 

La palla és un material molt aïllant quan la trobem en gran quantitat, creant amplis murs, d’uns 60 cm. També és 

una material molt econòmic, no oblidem que s’utilitza com a aliment pel bestiar. A més, la petjada ecològica de la 

palla és mínima, gairebé nul·la. De fet, la construcció d’una casa de palla consumeix 50 vegades menys energia 

que una de formigó. 

De la fusta com a material de construcció també hem parlat amb anterioritat, quan hem analitzat la New 

Temporary House, on hem proposat la fusta com a substituta del plàstic en la construcció del refugi. Com ja hem 

comentat, és un material perfecte ja que manté al seu interior CO2 sense alliberar-lo a l’atmosfera. La seva petjada 

ecològica és de 0.786 kg CO2 per kg de fusta. 

Per tant, hem vist que es materials usats en la construcció popular són respectuosos amb el medi ambient, no 

obstant, l’extracció d’aquests si que eleva la petjada ecològica del conjunt. 
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16.    CONCLUSIONS ESTAT DE L’ART 

 
L’Estat de l’Art ens ha ajudat a entendre quines han sigut les 

circumstàncies que han portat als dissenyadors a fer els 

refugis d’una manera o altre.  

 

Hem decidit analitzar habitatges cronològicament, per tal de 

visualitzar com poc a poc s’ha anat avançant en la recerca de 

noves tecnologies i noves estratègies, així com la 

incorporació de nous materials. Observem que algunes 

d’elles són millores de solucions anterior i això ens fa pensar 

que l’un ha anat aprenent de l’anterior i ha intentat, en 

major o menor manera aportar solucions a les mancances. 

Creiem que la recerca de referents és el punt més important 

del nostre treball, ja que ha marcat un abans i un després en 

la nostra manera d’afrontar-nos a la part final. Ens ha ajudat 

a tenir clar que és allò que volem incorporar en el nostre 

disseny, com ho volem fer i sobretot, el perquè. 

 

La manera de plantejar el nostre estudi de l’art, establint 

unes variables i estudiant-les en cadascun dels casos ens ha 

servit per veure les diferències que hi ha entre elles i el per 

què s’ha arribat a aquella solució, és a dir, ens ha ajudat a 

esbrinar més fàcilment l’estratègia que han seguit a l’hora de 

dissenyar. 

 

Gràcies a aquest sistema, hem anat agafant idees i cada cop 

hem vist més clar com havia de ser el nostre disseny, des de 

la forma que ens agradaria que tingués l’habitatge, passant 

pels materials, els elements i arribant a l’estratègia d’aquest. 

 

Per acabar amb aquest estudi, presentem un quadre resum 

amb un recull de característiques i els punts que ens 

interessen per tal de fer-ho més visual. També establirem 

una puntuació de l’1 al 3 (de menys a més interessants en 

funció del que busquem pel nostre disseny).  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM SUPERF. 
MATERIA 

PRIMA 
MUNTATGE VIDA ÚTIL FI DE VIDA PUNTS ✔ X 

QUÈ ENS 
INTERESSA? 

01_COTTAGES SAN 
FRANCISCO 

13-21,6-37 m2 Fusta 
2 persones / 

120 hores 
22 mesos 

Possibilitat 
d’habitatge 

definitiu 
2 

Sostenible, 
facilitat 

transport 

Elevats recursos 
de muntatge 

Ús materials 
sostenibles 

02_CASA 
DESMONTABLE 

36 m2 Fusta 
3 persones / 

24 hores 
- Reciclatge 2 

Sostenible, 
superfície i 

vida útil 
adequada 

Massa superfície 
Facilitat del 
muntatge 

03_IGLOO SATELLITE 
CABIN 

20 m2 Plàstics 
2-3 

persones / 1 
hora 

100 anys Reciclatge 2 

Muntatge 
ràpid, 

superfície 
adequada 

Transport 
complicat 

Adaptació a climes 
extrems 

04_SANDBAG SHELTER 22 m2 Sorra - 24 mesos Reciclatge 3 

Utilització de 
recursos 

locals, vida útil 
bona 

Elevats recursos 
de muntatge 

Ús de materials 
autòctons 

05_PAPER LOG HOUSE 16 m2 Cartró i terra 
8 persones / 

7 hores 
15 mesos Reciclatge 3 

Sostenible, 
superfície i 

vida útil 
adequada 

Elevats recursos 
de muntatge 

Utilització de 
materials autòctons 

06_RECIPROBOO Adaptable Bambú i tela 
2 persones / 

20 minuts 
10 anys Reciclatge 3 

Ràpid 
muntatge i 
superfície 
adaptable 

No compta amb 
els requisits 

bàsics establerts 

Pocs recursos  
Solució 

07_MEDIAGUA 
CHILENA 

18 m2 Fusta 
6 persones / 

24 hores 
41 mesos Reciclatge 2 

Sostenible, 
superfície i 

vida útil 
adequada 

Elevats recursos 
de muntatge 

Superfície i vida útil 
adequada 

08_HABITAT 
MIMETICO 

16 m2 
Poliuretà i 

fusta 
2 persones / 

120 hores 
- Reciclatge 3 

Ús de recursos 
locals i 

superfície 
adequada 

Superfície 
limitada 

Ús de materials 
reciclats 

09_ELEMENTAL 24-30-36 m2 Fusta 
3 persones / 

8 hores 
Indefinit 

Possibilitat 
d’habitatge 

definitiu 
1 Sostenible 

Elevats recursos 
de muntatge, 

elevada vida útil 
Ràpid muntatge 

10_BETTER SHELTER 17,5 m2 

Acer 
galvanitzat i 
panells de 
poliolefina 

4 persones / 
4 hores 

3 anys Reciclatge 2 
Vida útil i 
superfície 
adequada 

No sostenible 
Superfície 
adequada 

11_CMAX SYSTEM 14,7 m2 
Polipropilè, 

alumini i tela 
de polièster 

2 persones / 
11 minuts 

- Reciclatge 2 

Muntatge 
ràpid, 

superfície 
adequada 

No sostenible Muntatge ràpid 

12_NEW TEMPORARY 
HOUSE 

36 m2 
Panell 

Sandvitx 
4 persones / 

24 hores 
- - 2 

No utilitza 
materials molt 

sostenibles 

Superfície 
elevada 

Facilitat en el 
muntatge ja que 

són elements 
prefabricats 

13_CASA TECHO 10 m2 Plàstic - - Reciclatge 3 
Disseny 
ingeniòs 

Superfície 
ajustada 

Materials 
sostenibles 
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17.    OBJECTIUS PROPOSTA 

 
Creiem que per començar al nostra proposta és necessari establir uns objectius inicials ens base als estudis que 

hem fet. Analitzar solucions ja existents ens facilita crear uns objectius reals i que estiguin al nostre abast. Al 

acabar la nostra proposta veurem si aquests objectius els hem complert satisfactòriament o no, en el cas de que 

no, analitzarem quins han sigut els motius i/o les raons que ens han portat a no complir-los. 

Per tal de poder comparar amb l’anàlisi fet a l’estat de l’art, s’ha decidit continuar amb la mateixa dinàmica 

establint els mateixos punts d’estudi. 

 

PRESSUPOST Màxim 1500€ per habitatge 

SUPERFICIE 15 – 20 m2 

DISPOSICIÓ Creació de zones de pas i de patis interiors per facilitar la comunicació entre els 

habitants. Capacitat de poder unir diverses estructures i anar creant zones 

MATERIALS Utilització dels màxims materials autòctons possible i si es possible, utilitzar part de 

les runes 

MUNTATGE In situ 

DISTRIBUCIÓ De la manera més fàcil possible, preferentment utilitzant transport terrestre 

TEMPS DE MUNTATGE En 24h màxim 

VIDA ÚTIL Mínim 3 anys14. 

FI DE VIDA Reciclatge / biodegradació / reversibilitat 

 
Per tal d’ajudar-nos a aclarir allò que volem afegir a la nostra proposta hem decidit fer una pluja d’idees. Després 

hem endreçat les millors, donant lloc al esquema de la Figura 18, en el que podem veure quins són els requisits 

essencials que no volem deixar passar. 

Els mots enquadrats són aquells que creiem que són més rellevants per a que el projecte funcioni i que per tant, 

farem tot el possible per a que el disseny final els contingui. 

 

 

 

                                                 
14

 Segons un estudi realitzat per Mary C. Comerio del Centre d'Investigacions d'Enginyeria Sísimca del Pacífic de la Universitat 
de Berkley, s'analitza que al cap de dos anys de donar-se una catàstrofe, Xile té el 67% dels habitatges de substitució en 
construcció i que el 37% restants ja han estat finalitzats. Per això optem per un temps de 3 anys per acabar de construir tots 
els habitatges definitius i no deixar a ningú sense sostre.  

18. PROPOSTA 

 
Un cop establerts els objectius que volem complir, passarem a definir certs punts que tenim clars i que volem que 

la nostra proposta contingui.  

 

Com ja hem comentat, la finalitat és crear una edificació compacta, amb 

escasses obertures, parets amb inèrcia tèrmica per poder suportar les 

característiques que ens ofereix el clima en el que ens trobem.  

Ens va cridar l'atenció la manera de construir que va seguir la organització 

sense ànim de lucre "Metges sense fronteres" per crear un hospital, 

sobretot per la seva rapidesa15. No obstant, es tracta d'una solució que 

considerem no apte per al clima i situació en la qual ens trobem i, a més a 

més, no considerem que estigui en la línia de la sostenibilitat.  

 

Procedim aleshores a profunditzar en les característiques i trets 

importants a tenir en compte.  

Per una banda i després de l’estudi que hem fet, hem pogut veure que en 

els climes desèrtics el vent és un agent natural que afecta molt a les construccions i per tant aquesta s’ha 

d’adaptar a aquests.  Seguint el que hem estat estudiant durant la carrera, quan més alt sigui un edifici i més 

contacte de superfície, més haurà de resistir als esforços del vent; per tant, el que nosaltres tenim clar és que el 

nostre disseny no comptarà amb una gran alçada i que la part superior estarà dissenyada de tal forma que la 

superfície de contacte serà menor a la part superior que a la part inferior. Estem parlant aleshores d’una forma 

piramidal o geodèsica.  

 

Un altre tret important és que la estructura ha de ser resistents als sismes, però no crearem una cimentació amb 

formigó com estem acostumades a veure. Així doncs considerem necessari “elevar-la” utilitzant un material que 

sigui capaç d’absorbir els moviments que es produeixen al terra i no transmetre’ls a la nostra estructura.  

A partir d’aquí, i tenint clar aquests dos conceptes mencionats abans, la nostra primera opció va ser millorar la 

seva manera tradicional de construir, de manera que es construís en menys de 24h i que fos resistents als sismes, 

ja que hem pogut observar que el material que utilitzen no es capaç de resistir als moviments del terrenys (i a més 

a més, tenint en compte els requisits que ens hem imposat). Tampoc ajuda, en el cas de la construcció tradicional, 

el fet que utilitzin el mateix material per als murs que per a les cimentacions, ja que no es capaç d’absorbir els 

esforços i no “aïlla” l’habitatge.  

 

Primerament, vam decidir introduir un material dins de la barreja que ells utilitzen  (a part de la palla) que fos molt 

resistent als sismes, però ens vam adonar que la opció més ràpida era afegint un additiu que aconseguís fer que la 

barreja fos més resistent o utilitzant acer per a realitzar una armadura. Tot això, a part de ser poc sostenible, té un 

cost molt elevat ja que la majoria dels elements s’haurien de transportar.   

 

Continuant amb les premisses i centrant-nos en la forma de la estructura, la segona opció que sens va ocórrer va 

ser crear una estructura geodèsica per a tot l’habitatge mitjançant canyes de cànem i realitzant les unions amb 

peces de PVC amb les quals només haguéssim d’encaixar la canya dins d’aquesta, creant així una cúpula que 

                                                 
15

 Veure Annex 3. Construcció d'un hospital a Bangladesh (MSF). 

Il·lustració 21. Esquema requisits. Elaboració pròpia. 

Il·lustració 22. Esquema resposta al clima. 
Elaboració pròpia 
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resistia perfectament als moviments sísmics (ja que el cànem és un dels materials sostenibles que millor es 

comporta envers aquests fenòmens naturals).  

 

La problemàtica que vam tenir és que per a que la estructura complís els requisits de confort tèrmic, havia de ser 

recoberta tant interiorment com exteriorment d’algun material 

que tingués elevada inèrcia tèrmica i si a més a més volíem que 

fos d’allà, la única opció que teníem era fer-ho a “l’estil” 

tradicional utilitzant una barreja de tova. Per fer-ho vam decidir 

que hauríem de dissenyar una espècie de funda per a l’estructura 

i tirar-ne dins aquesta barreja de fang i palla, fins que arribés a un 

punt que aquesta estigués prou sòlida com per poder retirar-ne 

la funda i utilitzar aquesta per a una altra construcció.   

 

Aquesta barreja es podria introduir o bé a propulsió a través 

d’una obertura de la funda, tenint en compte que l’equip que es 

necessitaria hauria de ser d’una elevada potència per aconseguir 

elevar aquesta barreja amb una elevada densitat; o bé, introduir 

la barreja des de dalt i que per gravetat anés caient, però 

hauríem de portar també una batida per a poder accedir a la part 

superior de la estructura.  

 

 Aquí vam adonar-nos que es perd una gran quantitat de temps des de que es comença a construir fins que  es pot 

utilitzar com a habitatge, ja que s’ha de respectar el temps d’assecat. A més a més cal destacar que la barreja que 

volíem utilitzar, com hem comentat anteriorment, no actua de la millor manera davant dels moviments sísmics.  

 

Com a tercera opció volíem fer una espècie de barreja entre la seva manera tradicional de construir i els 

coneixements que nosaltres sabem, i vam arribar doncs al disseny de quatre murs de cartró que exportats a la 

zona i encaixats entre ells, formaven una estructura de ràpida implantació i sostenible, en la línia del que nosaltres 

busquem. Per a resoldre el mateix problema que abans del confort tèrmic, vam decidir que la millor opció seria 

omplir amb sorra aquests murs, material amb una elevada inèrcia tèrmica i així aquest problema quedaria resolt, 

però ens vam adonar que una làmina tan fina de cartró no podria suportar tot el pes que aconseguiríem omplint 

els murs de sorra.  

 

Per a la coberta volíem tractar de fer una cúpula de la mateixa manera que abans utilitzant canyes de cànem, 

aprofitant que és un material resistent i abundant en zones pròximes així com de ràpid creixement, però per 

agilitzar el procés hauríem també de portar les unions i recobrir-la d’algun material que resistís a la pluja i protegís 

al cartró de l’aigua. Vam pensar també que al ser una estructura feta a través d’unions, un del punts més febles 

serien les juntes donant lloc a ponts tèrmics, així que a més a més, caldria cobrir tota l’estructura per evitar-ne 

això.  

 

Per continuar en la mateixa línia que ells, havíem pensat en recobrir la estructura de cal, però com no tenim la 

maquinària necessària, és molt probable que no aconseguim les proporcions idònies de cada material i que en 

conseqüència l’element no actuï de manera correcte, com ja hem pogut comprovar que ha passat amb la Sandbag 

Shelter en alguns casos.  

Finalment vam veure que aquesta última solució podria ser enfocada d’una manera diferent per a que complís els 

requisits que demanem i pogués proporcionar un confort a les famílies que hi visquessin. Això doncs, vam decidir 

continuar amb el cartró per les propietats que ens ofereix creant així la nostra estructura. 

 

Un cop tenim més o menys clar el material a utilitzar  en els paraments verticals, passem a la coberta, tenint clara 

la seva forma. No obstant, hem de pensar sobretot en tipus d’unions i materials que evitin els ponts tèrmics; per 

això hem decidit, desprès de valorar diversos materials i sistemes d’unió, que la millor manera d’evitar aquest 

problema és construir una estructura continua on els paraments verticals i coberta estiguin units des d’un principi. 

Seguint aquesta estratègia i utilitzant l’element de cartró aconseguim una estabilitat tèrmica superior a qualsevol 

altre unió.  

 

Per tant, com podem crear una estructura completament unida sense portar-la ja muntada?  

És aleshores quan, després de diverses recerques, ens adonem que podem crear una estructura fent un símil al 

que va fer la empresa Flexiblelove i el seu dissenyador Chisen Chiu16. 

La estratègia que segueixen és realitzar una estructura plegada de ràpida implantació. Després d’uns estudis vam 

veure que podíem dissenyar una estructura conjunta murs-coberta. A més a més, vam trobar la manera 

d’introduir en el mateix mur diversos elements que a l’hora de desplegar-se donessin lloc a mobiliari de l’interior 

de la casa. Quan realitzem posteriorment l'estudi per material, element i sistema, ho podrem veure de manera 

mes clarificadora.  

 

 
Il·lustració 24. Desenvolupament idea. Elaboració pròpia 

 

Abans d’iniciar aquesta proposta, vam haver de comprovar que podríem crear aquesta estructura amb dimensions 

més grans, tenint en compte que hauria de ser d' aproximadament uns 2,5m d’alçada per tal de poder permetre el 

lliure moviment de les persones dins de l’habitatge. Segons Molo Design, una altra empresa que també es dedica a 

la creació d’estructures amb cartró, es poden crear “panells” de fins a 3m mantenint les seves propietats. Per tant 

aquest no seria un problema per nosaltres. 

 

Continuant amb trets importants que hem de tenir en compte, per al clima en el que ens trobem, tot i que les 

pluges siguin escasses sabem que el cartró que 

tenim pensat utilitzar és resistent a petites 

quantitats d'aigua, però no resistirà a una pluja 

densa; per tant, la nostra intenció és cobrir 

l'estructura amb un material impermeable i, en la 

mesura de lo possible, aconseguir una recollida de 

l'aigua de pluja per a poder utilitzar-la 

posteriorment per a altres usos. Més endavant 

veurem quina estratègia seguirem per fer-ho 

                                                 
16

 Veure Annex 4. Estructura Flexiblelove.  

Il·lustració 23. Esquema idea. Elaboració pròpia 

Il·lustració 25. Esquema MES Cardboard Shelter. Elaboració pròpia. 
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possible. Per a fer-ho, hem decidit utilitzar un material també sostenible i ens hem decantat pel suro, material 

amb molt punts positius i poc utilitzat en elements com nosaltres volem fer.   

 

Finalment i per acabar amb aquesta petita contextualització, ens quedarà per definir el paviment i les 

cimentacions que utilitzarem.  

 

La nostra intenció és utilitzar neumàtics com a part inferior del habitatge per tal que puguin absorbir els possibles 

moviments sísmics que hi hagin sense transmetre'ls a l'estructura.  

Utilitzarem aquests elements perquè segons diaris de Xile, la falta de reciclatge i gestió de residus és un punt molt 

negatiu i que està donant lloc a grans problemes a la zona; així doncs, utilitzem aquests materials que no hem 

d'exportar al mateix temps que es neteja la zona.  

 

El paviment estarà fet amb panells de fusta.  

 

Un cop tenim la idea general del que volem dur a terme, procedim a analitzar la proposta de la mateixa manera 

que ho hem fet a l’estat de l’art, mitjançant la separació entre material, element i sistema, i justificant cadascuna 

de les nostres decisions.  

 

18.1.   MATERIAL, ELEMENT I SISTEMA 

18.1.1. PARAMENTS 

 
Com a material principal de la nostra proposta, començarem parlant del cartró. El que principalment ens ha 

convençut han estat les propietats d’aquest material tan poc utilitzat en la construcció malgrat els seus 

avantatges. Procedim doncs a analitzar-lo: 

o Durabilitat: les fibres de fusta amb les que 

està fet el cartró són molt duradores i 

resistents a pinçaments i no es trenca amb 

facilitat.  

o Aïllant: És capaç d’aïllar del soroll i de les 

elevades temperatures del exterior i a més a 

més, té una elevada inèrcia tèrmica i per 

tant, es tracta d’un material que en el nostre 

cas seria capaç de deixar anar la calor per la 

nit a l’interior de la estructura.  

o Sostenible: Un dels principals requisits que 

volíem complir. Aquest material es pot fer 

reciclant fins a un 43% de les fibres 

necessàries.   

o Lleugeresa: es tracta d’un material que no 

pesa en excés i per tant facilita el seu 

transport.  

A més a més, el cartró és extret 100% de la natura, és un material que s'ha de modificar poc per a poder utilitzar-

lo i alhora completament reciclable, un dels requisits bàsics en el nostre projecte.  

Analitzant les seves propietats, ens adonem que manca sobretot resistència als elements i esforços que ha de ser 

capaç de suportar si es tracta d'una estructura simple. No obstant, si a aquest material li donem una forma de ”niu 

d’abella” formant panells de 6 “parets”  aconseguim un element que augmenta en gran quantitat la seva 

resistència a compressió i tenim solucionada una part d’aquest problema. Considerem doncs que és un material 

que treballa molt bé a compressió al modificar-lo, donant lloc al cartró corrugat.  

 

Vam analitzar si la estructura podria resistir a flexió, i com a esforços que vam tenir en compte va ser la força del 

vent. Segons la plataforma d'Internet Windfinder17, la velocitat mitja del vent és d'uns 14km/h aproximadament. 

Per tant, considerem que la nostra estructura resistirà a aquests esforços i no ens cal cap tipus d'element per a 

reforçar-la.  

 

Parlant ara del confort tèrmic, com que el cartró és un material que ha de ser capaç de tenir prou inèrcia tèrmica 

per a resistir a les elevades oscil·lacions tèrmiques, hem realitzat els càlculs necessaris per saber si compleix amb 

els requisits de confort tèrmic18. Com hem pogut veure, compliria els valors i per tant no seria necessari afegir cap 

altre material com passa en la Paper Log House.  

 

Així doncs tenint el material cartró i modificant-lo a cartró corrugat, passem a tenir uns altres elements conjunts 

de murs i coberta fets amb cartró corrugat.  

 

Com hem comentat anteriorment, aquesta estructura treballa molt be a 

compressió però no tan bé a flexió i utilitzarem els tensos de polietilè que, 

ancorats al terra, ens solucionaran aquest problema. És polietilè i no un altre 

material per el seu baix preu, està a l'abast i es tracta d'un material modelable. A 

més a més, com a estratègia d'utilització, els farem servir com a sistema de 

tancament del empaquetat per al transport del habitatge.  

El nostre objectiu és que aquesta estructura es plegui durant el seu transport, 

reduint al màxim les seves dimensions (com si fos un acordió) i que un cop s'arribi 

al lloc d'implementació es desplegui i es creï l'habitatge. 

 

Per a que quedi una estructura perfectament tancada la unió entre els dos 

extrems de la estructura (que seran de fusta) es realitzarà a través d'un imant 

(cadascuna de les parts de fusta estaran imantades). És la manera més ràpida i 

neta que hem trobat.  

Va incorporada ja en el muntatge de l'estructura de cartró.  

 

 

                                                 
17

 Empresa dedicada a realitzar estadístiques sobre el vent arreu del món. Les estadístiques es basen en observacions fetes 
desde 10/2009 fins al 01/2018 diariament.  
18

 Annex 4 - Càlcul higrotèrmic.  

Il·lustració 26. Esquema cicle vida del cartró. Elaboració pròpia. 

Il·lustració 27. Dibuix paraments. 
Elaboració pròpia. 
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18.1.2. COBERTA  

 
La coberta serà una cúpula unida als paraments verticals creant una estructura contínua per evitar els ponts 

tèrmics. Caldrà protegir-la de les pluges que hi puguin haver i ho farem amb una capa de tela de suro.  

La decisió d'utilitzar suro és perquè es tracta d'un material sostenible i pot ser reciclat i a més a més és molt 

lleuger, punt molt positiu per al conjunt de l'estructura i per al seu transport, pot ser comprimit també fins a un 

85% de la seva dimensió recuperant al cap de 24h la seva forma inicial i amb una elevada resistència al desgast 

envers als agents externs.  

 

Es tracta al mateix temps d'un perfecte aïllant tèrmic. En el nostre 

cas, és un problema que ens perjudica ja que si aïlla de la calor, el 

cartró no podrà captar-la durant el dia. Per això hem decidit que 

aquesta capa que fa la funció de segona coberta, es pugui col·locar 

i treure en funció de les necessitats que tinguin els habitants, 

d'una manera senzilla i ràpida.  

 

Per a aconseguir això, ens hem basat en el muntatge i 

desmuntatge d'una carpa, seguint més o menys en la mateixa línia. 

En el paviment crearem quatre forats on aniran encaixats els pals de fusta que suporten la  coberta. Aquests pals, 

com que es poden posar i treure, ens permeten la facilitat d'adaptar la coberta a les necessitats de cada moment 

en funció del clima o de la franja horària.  

 

Òbviament la principal raó per escollir suro per a aquesta part de la proposta és la impermeabilitat que ens 

ofereix, quasi absoluta a líquids i gasos, així com una resistència a la humitat sense deteriorar-se. 

 

No hem d'oblidar que ens interessa generar el menor impacte ambiental possible; el suro és un material 

ràpidament renovable, ja que es renova l'escorça cada 9-12 anys, per tant ens permet obtenir suro sense 

perjudicar a l'arbre. A més a més, no contamina durant el seu cicle de vida, es pot reciclar i reutilitzar i permet 

absorbir CO2 de l'atmosfera, per la qual cosa la seva petjada ecològica és molt baixa.  

 

 

18.1.3. PAVIMENT 

 
Per a solucionar el paviment, el nostre principal problema era trobar un 

material de ràpid muntatge i que aguantés el pes de les persones que es 

posessin a sobre. Després de pensar en certes opcions que teníem, vam optar 

per uns panells de fusta que units entre si mitjançant una unió metàl·lica.  

Aquest paviment anirà a sobre dels neumàtics.  

 

Les peces seran de 1.6 d'ampla per 3.20 d'alçada, donant lloc a una 

plataforma quadrada de 6.4 x 6.4m. El total de peces és de 8 peces.  

 

 

18.1.4. FONAMENTS 

 
En aquest cas, el que volem realitzar i entendre nosaltres com a cimentació és definir una petita estructura que 

sigui capaç, com hem comentat anteriorment, d'absorbir els possibles moviments que puguin aparèixer en cas de 

sismes.  

A l'apartat anterior ja hem parlat del problema de reciclatge a la regió i considerem interessant aprofitar-ho per a 

la nostra proposta. Com a principals elements de rebuig i que puguem aprofitar trobem neumàtic dels cotxes. 

 

Sabem que aquests estan fets de cautxú, les propietats del qual són les que ens 

ha fet escollir-los per fer aquesta funció. Una de les seves principals propietats 

és la elasticitat, punt molt positiu per al ús que li volem donar nosaltres, capaç 

d'adaptar-se als moviments sense deformar-se. També és un material repel·lent 

a l'aigua, o sigui que en cas d'aparició d'aigua en el terreny, no la transmetrà per 

capil·laritat a la estructura.  A més, cal destacar la capacitat d'aquest material 

per absorbir els moviments que es puguin transmetre des del terra.  

 

Els neumàtics aniran omplerts de sorra, fet que també ens proporciona un 

benefici de la massa tèrmica i ens permet tenir una estabilitat de temperatura. 

Quedaran una mica per sobre del nivell del terreny per tal d'evitar després que 

la estructura estigui en contacte amb aquest.  

 

Hem disposat els neumàtics de manera que necessitem el menor nombre possible al mateix temps que salvem les 

distancies entre aquests. Segons el càlcul i la disposició que hem fet, es necessiten 21 neumàtics per a cada 

habitatge.  

18.1.5. SÒCOL 

 
Aquí ens trobem amb la problemàtica que en cas que plogui, en funció de la inclinació de la pluja, pot arribar a 

mullar la nostra estructura. Per evitar això, hem dissenyat una espècie de sòcol de fusta que anirà a la paret 

exterior de la estructura i que esta disposat de tal manera que independentment de com plogui, tant per aquest 

sòcol com per la coberta la estructura està protegida.  

 

El sòcol està format per 8 peces de 1.90m d'amplada i 0.5m d'alçada, formant amb la unió d'aquestes peces un 

octògon. La estructura de cartró anirà col·locada a l'interior d'aquest octògon, ajudant també a evitar el moviment 

horitzontal del refugi en cas d'agents externs.  

 

18.1.6. ANÀLISI EN FUNCIÓ DE LA UNITAT DE SERVEI 

 
Per a continuar en la mateixa línia d’anàlisi que en l’estat de l’art, hem volgut també estudiar el nostre disseny en 

base a la mateixa unitat de servei que abans.  

 

Gran part dels materials escollits no tenen gairebé impacte ambiental durant la seva utilització ni durant la seva 

producció. El cartró, el material més utilitzat en la nostra proposta, és un material biodegradable i reciclable i, per 

tant, no afecta de manera negativa al medi ambient.  

Il·lustració 28. Dibuix coberta. Elaboració pròpia. 

Il·lustració 29. Dibuix paviment. Elaboració 
pròpia. 

Il·lustració 30. Dibuix fonaments. Elaboració 
pròpia. 
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Els elements que es podrien mirar de substituir per altres amb un impacte ambiental més baix són les unions 

metàl·liques. No obstant, després de valorar la opció, hem vist que només utilitzem les necessàries i, al ser un 

nombre reduït, no generen gran impacte. En cas de ser substituïdes per un altre material com plàstic (tot i que 

també generen CO2), hauríem d’augmentar el número d’unitats per a que treballessin igual que les metàl·liques, 

arribant així a un impacte quasi igual en els dos casos; per tant, per facilitar el muntatge, hem decidit quedar-nos 

amb els menor nombre d’elements possibles.   

 

També caldria destacar que al importar la proposta des d’un altre lloc, es crea un cost i una contaminació durant el 

seu transport. Entra aquí en joc que els materials escollits són de fàcil obtenció en la majoria dels països que 

envolten Xile i que per tant, la distància entre el lloc de creació i el lloc d’implantació seria el menor possible, 

construint el disseny el més a prop possible de la zona afectada i disminuint així la petjada ecològica.  

 

Fent un balanç amb les solucions de l’estat de l’art, considerem que hem estat capaces de donar-li una volta a 

totes les problemàtiques que apareixien en aquestes. Ho hem aconseguit actuant sobretot en els materials 

escollits tenint en compte el seu cicle de vida i el cost i impacte en la seva construcció i utilització i la facilitat 

d’obtenció.  

 

18.1.7. LOGÍSTICA I TRANSPORT 

 

És un punt important saber quins medis necessitem per transportar un cert nombre d'habitatges a la zona 

afectada. No només hem volgut tenir en compte el medi terrestre, si no també l'aeri i el marítim, donant diverses 

opcions per tal d'utilitzar la que més convingui en cada situació.  

 

El primer pas que cal donar, es saber disposar les peces de la millor manera possible, aconseguint ocupar el menor 

espai possible. Hem de tenir en compte, que al disposar de mesures continues, les dimensions d'empaquetatge 

també seran grans. Després de diverses hipòtesis, hem aconseguir unir les peces de tal manera que tinguem un 

volum de 2m d'amplada, 3,20m d'alçada i 2.50m de llargada. Aquestes aniran amb un embalatge de cartró.  

 

Per al transport mitjançant el medi terrestre, hem suposat que disposarem d'un camió de mesures estàndards: 

amplada 3m, alçada 4m i llargada 16.50m (per a utilitzar camions de mesures superiors es necessita un permís 

especial, així que nosaltres realitzarem el càlcul amb les mesures expressades). Utilitzant aquest mètode, 

aconseguim transportar en cada vehicle 6 habitatges.  

 

El transport amb avió és molt més ràpid i tenim i ens permet transportar més habitatges. Tot i que l'espai de carga 

dels avions varia en funció del seu model, hem establert com mitjana un espai de 653 m3. En aquest cas la 

estructura no anirà dins d'uns contenidors LD319 com acostumen els equipatges, ja que les dimensions del 

habitatge són superiors i no hi caben. Es col·locaran directament a la zona d'aplec. En aquest cas hi podrem 

transportar 40 refugis.  

Per al transport marítim, utilitzarem un container Dry-van 40' High Cube de dimensions 2.438x2.896x12.030 m 

(amplada x alçada x llargada), amb un volum total de 76.50m³ per container. Si a cada container hi caben 4 refugis, 

i a cada vaixell hi caben uns 4000 containers, podríem transportar 16000 unitats a cada trajecte per mar. 
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 Contenidor o palet metàl·lic utilitzar per carregar equipatge o mercaderies. 

 

DIMENSIONS EMBALATGE REFUGI 2 x 3.20 x 2.50 m 

VOLUM EMBALATGE REFUGI 16m³ 

       VIA TERRESTRE                    VIA AEREA                        VIA MARÍTIMA 

                                                      
6 REFUGIS                                   40 REFUGIS                                           16.000 REFUGIS 

 

18.1.8. ESTIMACIÓ DEL COST 

 

 
 

Inicialment ens vàrem marcar un objectiu; aconseguir construir un refugi per menys de 1.000€, a mesura que vam 

anar endinsant-nos en el projecte i vam començar a investigar i conèixer preus, ens vàrem adonar de que no 

anava a ser fàcil, per això, finalment vam decidir incrementar 500€ el nostre pressupost i veure si érem capaces 

d’aconseguir-ho. 

 

Els materials que predominen en la nostra proposta són el cartró i la fusta. El cartró pràcticament representa la 

totalitat de l’habitatge, ja que conforma els murs i la coberta d’aquest. Mentre que la fusta la veiem a la part 

inferior del refugi, donant lloc al paviment i al sòcol.  

 

Inicialment teníem ben clar que volíem que tots els materials emprats fossin autòctons i treballats al mateix país, 

per tal de disminuir cost i reduir la petjada ecològica evitant el transport. Quan va arribar el moment de prendre 

les decisions referents a la procedència del materials ens vàrem adonar de que estem parlant de construir en un 

DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

m²

Panells de cartró corrugat semblant al que fabriquen a la casa Molo 

Design, amb un entramat de niu d'abella en el seu interior, d'un 

gruix de 0,20 metres i una alçada de 2,75 metres. Inclosa la part 

proporcional de l'imant que s'utilitza per la unió d'aquests panells. 67,23 15,50 €                  1.042,07 €            

m²

Làmina de cautxú per a impermeabilització amb un gran 

comportament per la seva durada a llarg termini i la seva flexibilitat. 24,80 5,10 €                     126,48 €                

m²

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 14 

mm de gruix per a ambients secs segons UNE-EN309, acabat revestit 

amb planxa i tallat a mida 50,50 6,69 €                     337,85 €                

ut Placa d'unió metàl·lica d'hacer inoxidable de 200mm 16,00 0,37 €                     5,92 €                      

ut

Esquadra metàl·lica plana d'acer inoxidable perforada i reforçada de 

dimensions 100x100x90mm 32,00 1,63 €                     52,16 €                   

ut

Cargol metàl·lic d'elevada resistència de 100mm per 8 mm de 

diàmetre, recomanat especialment per a perforar elements de fusta 192,00 0,11 €                     21,12 €                   

TOTAL 1.585,59 €      

Desert d'Atacama, X ile

ESTUDI DELS COSTOS DE LA PROPOSTA
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lloc on, en el cas de que hi hagi una catàstrofe i es necessitin els refugis, acaba de patir un desastre natural que ha 

sacsejat gran part del territori i de les infraestructures i habitatges.  

Això significa que haurien de passar, com a mínim, unes setmanes per a que tot el país es recuperés de la 

catàstrofe i les coses tornessin a la normalitat. 

Per tant, vam pensar que la millor idea era construir amb materials d’aquí i en el cas de que fos necessari 

transportar-ho cap allà. Per tant, hem fet l’estimació del cost que ens costaria aquí. 

 

Els fonaments del nostre habitatge estan formats de rodes de cotxe reciclades, així com els pals de fusta emprats 

per a subjectar la segona coberta impermeable. Per això, el cost d’aquests materials l’hem estimat nul. 

Finalment, el preu de cada unitat és de 1.585,59€, una xifra que s’ajusta bastant al pressupost marcat inicialment. 

 

19.    COMPROVACIÓ DELS OBJECTIUS ESTABLERTS 

 

 DESCRIPCIÓ ✔ /  X 

PRESSUPOST Màxim 1500€ per habitatge ✔ 

SUPERFICIE 15 – 20 m2 ✔ 

DISPOSICIÓ Creació de zones de pas i de patis  X 

MATERIALS 
Utilització de materials autòctons possible i 

runes 
X 

MUNTATGE In situ ✔ 

DISTRIBUCIÓ De la manera més fàcil possible X 

TEMPS  En 24h màxim ✔ 

VIDA ÚTIL Mínim 3 anys20. ✔ 

FI DE VIDA Reciclatge / biodegradació / reversibilitat ✔ 

 

En quant al pressupost, com podem veure, es troba dins del límit tolerable que ens havíem marcat inicialment. Per 

tant, considerem que aquest objectiu ha estat assolit. 

Complir amb el rang de superfície no ha estat una tasca difícil, ja que hem estat nosaltres les que hem dissenyat la 

proposta i hem escollit la forma i la superfície d’aquesta pensant en sobrepassar els límits establerts. 

 

La disposició és un factor que hem analitzat en les propostes de l’estat de l’art i que en un principi creiem que era 

un punt d’estudi vital, ja que volíem dotar a la població de zones per interactuar i fer vida en comunitat, No 

obstant, a mida que hem anat confeccionant la proposta ens hem adonat que no és un factor primordial, perquè 

encara que la nostra proposta estigui pensada per una hipòtesi en concret, pot ser adaptable a diferents 

situacions i cada comunitat pot tenir unes preferències o unes altres. 

 

L’elecció dels materials ha estat un dels principals problemes que s’han presentat a l’hora de confeccionar el 

treball. En un inici ens vam centrar només en l’ús dels materials autòctons però ens vam adonar que això ens 

                                                 
20

 Segons un estudi realitzat per Mary C. Comerio del Centre d'Investigacions d'Enginyeria Sísimca del Pacífic de la Universitat de Berkley, 
s'analitza que al cap de dos anys de donar-se una catàstrofe, Xile té el 67% dels habitatges de substitució en construcció i que el 37% 
restants ja han estat finalitzats. Per això optem per un temps de 3 anys per acabar de construir tots els habitatges definitius i no deixar a 
ningú sense sostre.  

limitava molt a l’hora de dissenyar. No va ser una feina fàcil treure’ns la idea del cap i ser capaces de sacrificar 

aquest objectiu i prioritzar en uns altres que realment considerem més importants, com és el temps de muntatge. 

Creiem que un país que ha sofert un desastre natural, no té els suficients recursos, ja siguin infraestructures o mà 

d’obra, per proporcionar-nos els medis necessaris per a construir la nostra proposta en un curt període de temps. 

 

Tot i la no incorporació de materials i productes autòctons, hem intentat seguir amb la tònica d’utilitzar materials 

respectuosos amb el medi ambient i creiem que ho hem aconseguit. 

 

Si parlem de muntatge, inicialment vàrem decidir que aquest seria in situ, és a dir, les peces ja vindrien 

conformades i només ens caldria unir-les. Per tant, hem assolit l’objectiu. 

 

En quant a la distribució, inicialment teníem la idea de conformar les peces a fàbriques properes al lloc 

d’implantació, però com ja hem explicat anteriorment, ens hem adonat de que no és una opció vàlida en casos 

com aquest. 

Per tant, hem intentat escollir materials que es troben fàcilment i estan a l’abast de la majoria del països propers a 

l’escollit i on podem construir les peces que donen lloc al nostre disseny. 

 

Així que, no podem definir un sol mètode de transport, ja que va en funció del país que en aquell moment donat 

pugui construir-ho. 

 

El temps d’execució era uns dels principals reptes per a nosaltres, per tant, l’estratègia a seguir va ser un dels 

principals condicionants. El ventall de possibilitats que s’havia ampliat al prendre la decisió de no utilitzar 

exclusivament materials autòctons va tornar a reduir-se considerablement quan vam prioritzar la rapidesa. 

Considerem que hem estat capaces de trobar una de les solucions amb el muntatge més ràpid que trobem avui en 

dia. 

 

De la vida útil poc ens queda a dir, ja que l’estudi realitzat per Mary C. Comerio ens va aclarir tots els dubtes que 

podíem tenir en aquest àmbit. No obstant, tot i que un país es recuperi quasi al 100% als 3 anys, la nostra 

proposta podrà ser reutilitzada fins esgotar la seva vida útil sempre i quan es trobi exposada a condicions 

climàtiques i d’ús normals. Malgrat això som conscients que el cartró no és un material que destaqui per la seva 

durabilitat si esta exposat a la intempèrie, per això, ens marquem una vida útil d’uns 10 anys en els que la 

construcció no perdrà les qualitats inicials. 

 

Un cop s’hagi esgotat la seva vida, l’habitatge pot ser reciclat totalment. Alguns elements amb una vida útil més 

elevada, com les unions metàl·liques, poden ser reutilitzades en altres projectes. 

 

Realitzada doncs la comprovació dels objectius inicials, volem per acabar, parlar d’un factor que nosaltres 

considerem important en el disseny i construcció; l'estanqueïtat. 

 

En el nostre cas, hem pensat a que havia de ser estanca la proposta. Per una banda, a l’aigua de la pluja i per una 

altra, tot i que no sigui molt comú, vam decidir ser estancs a la radiació solar, per la zona en la que ens trobem. 

Després d’analitzar els punts crítics, hem acabat trobant un material impermeable que soluciona el problema de la 

pluja i un material amb inèrcia tèrmica per aïllar-nos dels rajos. També, entra en joc el disseny i la estratègia 

seguida en quant a la geometria, donant lloc al mínim nombre de punts crítics, és a dir, unions.
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20.    CARDBOARD SHELTER 

 
Per acabar amb aquest apartat, hem cregut oportú realitzar la taula que hem utilitat en l’estat de l’art per analitzar cadascun dels refugis. D’aquesta manera es facilita la comprensió i permet establir una comparativa de la nostra proposta 
amb les ja creades.  
 
A més a més, creiem que en una sola taula estem sintetitzant tota la informació que considerem rellevant i per tant, l’entenem com un quadre-resum. 

 

14_ CARDBOARD SHELTER 
Beatriz Narbón i Marta Falcón 
2018 

1585,59 € 

20 m2
 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
UBICACIÓ 

Dissenyat per donar solució a possibles catàstrofes 

naturals al la regió d’Atacama, a Xile. 

DISTRIBUCIÓ 

La correcta col·locació d’aquestes peces fan possible un 

embalatge amb dimensions de: 2 metres d’amplada, 

3’20 metres d’alçada i 2’50 metres de llargada, 

optimitzant al màxim el transport del conjunt. 

CLIMA DESÈRTIC 

 

DISPOSICIÓ 

Agrupats creant espais intermedis per tal de facilitar el 

pas i la comunicació entre els habitants.  

MUNTATGE 

La rapidesa del muntatge ve definida pel sistema. És 

possible muntar el refugi en 8 hores per quatre 

persones qualificades. 

RESPOSTA ENVERS EL CLIMA 

 Materials amb inèrcia tèrmica. 

 Colors clars per no captar les radiacions. 

 Forma ovalada permet suportar les elevades 

temperatures durant el dia ja que la calor puja. 

 Petites finestres per permetre només la entrada de 

llum. 

 Protecció contra la incidència dels rajos solars 

donant lloc a zones d’ombra.  

 Protecció contra les pluges, tot i que siguin escasses.  

 

 

 

x No soterrada 

 

MATERIA PRIMA 

L’habitatge es construeix sobre un conjunt de 

neumàtics, disposats de forma estratègica que dissipen 

els possibles moviments del sòl i no ens transmeten a 

l’estructura. 

L’estructura principal, engloba en una sola peça els 

paraments verticals i la coberta. Aquesta queda 

circumscrita dins d’un sòcol de fusta laminada que evita 

el moviment i facilita el muntatge. 

VIDA ÚTIL 

No s’ha implantat per tant, no sabem amb certesa quan 

de temps durarà. No obstant, en funció dels estudis 

realitzats i dels materials escollits, es considera que 

l’habitatge pot durar 10 anys en condicions de climes 

extrems com en el que ens trobem, mantenint les 

qualitats dels materials.  

FABRICACIÓ 

La casa serà importada al lloc necessari. Vindrà 

fabricada i amb totes les peces necessàries per al seu 

ràpid muntatge.  

FINAL DE VIDA 

Tots els materials utilitzats són reciclables o bé una 

estat reciclats i utilitzats per a la construcció de 

l’habitatge. El material més dificultós es el cautxú dels 

neumàtics, però es sotmetran a un procés de 

descontaminació i destrucció donant lloc a uns altres 

elements com guants, calçat o gespa artificial.  

 



CARDBOARD SHELTER
El refugi respon a la necessitat de milers de persones que 
després d’una catàstrofe natural es queden sense sostre. La 
idea és que l’habitatge pugui esdevenir una llar per als 
seus habitants i a més, aquest sigui respectuós amb el medi 
ambient.

El seu disseny està inspirat en les construccions desplega-
bles de cartró corrugat, basades en les estructures de les 
bresques de les abelles.

L’habitatge es construeix sobre un con-
junt de neumàtics, disposats de forma 
estratègica que dissipen els possibles 
moviments del sòl i no ens transmeten a 
l’estructura.

L’estructura principal, engloba en una 
sola peça els paraments verticals i la 
coberta. Aquesta queda circumscrita dins 
d’un sòcol de fusta laminada que evita el 
moviment i facilita el muntatge.

La correcta col·locació d’aquestes peces 
fan possible un embalatge amb dimensions 
de: 2 metres d’amplada, 3’20 metres 
d’alçada i 2’50 metres de llargada, op-
timitzant al màxim el transport del con-
junt.

Disseny fet per Beatriz Narbón i Marta Falcón

40 refugis

16,000 refugis

6 refugis

Capacitat: 4 persones

Temps de muntatge: 8 hores 
4 persones no qualificades

Any: 2018

Ubicació: Desert 
d’Atacama 6 refugis
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21.   CONCLUSIONS 

 
Un cop finalitzat el projecte, considerem que hem estat capaces d'assolir els objectius proposats al inici del treball. 

S'ha dissenyat un habitatge de ràpida implantació adequat a la zona del desert d'Atacama a Xile.  

Per finalitzar aquest treball, analitzarem els passos que hem seguit fins arribar a completar aquests procés. 

Tanmateix, parlant del refugi dissenyat, farem una valoració dels punts que s'han complert i dels que no, ja que al 

inici es van establir unes pautes i, conforme hem anat avançant, algunes no s'han pogut dur a terme.  

 

Destaquem el procés d'evolució, tant a nivell d'investigació i recerca d'informació com a nivell d'extracció de 

dades i de conclusions. Aquesta és una de les parts més complexes del projecte, aprendre a captar trets de tot allò 

analitzat, sempre relacionant-lo amb les catàstrofes naturals. Després de veure els avenços del nostre projecte, 

considerem que és un repte aconseguit i que per tant, finalment hem estat capces de crear el nostre propi estat 

de l'art.  

 

Centrant-nos ara en el disseny, farem un balanç entre els objectius plantejats inicialment i els assolits realment. 

Per començar, no em estat capaces d'utilitzar materials autòctons de la zona, ja que s'ha decidit prioritzar en el 

temps d'execució. Es considera que utilitzar materials de Xile comporta un temps de producció dels elements 

necessaris per a la construcció de l'habitatge que fa augmentar massa el temps, que en aquests casos és vital per 

donar un sostre a les persones afectades.  

 

Per una altra banda, tampoc s'ha complert l'objectiu d'utilitzar runes per a la construcció del refugi. Aquesta opció 

va ser rebutjada per la necessitat d'utilitzar màquines per al transport d'aquestes i que per tant, s'encareix tot el 

procés; a més a més, el fet de transportar les runes produeix unes conseqüències molt negatives per a la salut dels 

treballadors, ja que dóna lloc a una gran quantitat de pols que afecta a la respiració. No obstant, hem pogut 

aprofitar certs elements com els neumàtics, que tot i no ser runes, ens permeten complir una funció sense haver 

de nosaltres transportar el material des de fora.   

 

Traient de banda aquests fets, considerem que el objectius no complerts han estat substituïts per una altres que 

aporten aspectes més positius per al refugi. En un cert punt, vam haver de prioritzar i ser conscients de quina 

decisió era la correcta en cada punt del treball. 

 

Un dels objectius complerts és la rapidesa d'execució, que com hem comentat abans és un dels factors més 

importants en el cas d'ajudes humanitàries. Proporcionar a les persones afectades una llar on viure en un temps 

de construcció de menys d'un dia va ser possible, tot i que per aconseguir-ho hem hagut d'importar el refugi. 

 

Un altre dels objectius que també hem assolit és anar de la mà amb la sostenibilitat. Tots els materials utilitzats 

poden ser reciclats i això ha estat una condició que vam imposar durant la elecció d'aquests.  

 

Finalment i com a valoració personal de l'execució del projecte, volem destacar el punt beneficiós que comporta el 

fet de treballar dues persones sobre una mateixa cosa com és el nostre cas. Ens ha servit sobretot en la creació del 

nostre estat de l'art, ajudant-nos mútuament a comprendre i saber veure altres punts de vista, arribant o no a les 

mateixes conclusions i compartint idees.  

 

 

El fet de treballar amb una altre persona en un projecte com aquest de disseny i investigació ajuda a ampliar el 

ventall d'opcions.  

 

Per acabar, ens agradaria comentar i impulsar aquesta nova manera d'enfocar i percebre allò que ens envolta. En 

el nostre cas, vam poder palpar una mica durant la realització del  Dac de sostenibilitat, però el fet de dur a terme 

un projecte com aquest amb un grau de complexitat elevat, ens ha ajudat també en la nostra pròpia formació i 

aprenentatge. Volem fer arribar als lectors d'aquest projecte que la percepció i creació de l'estat de l'art pot 

arribar a ser aplicable a molts aspectes del nostre dia a dia.   
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22.   ANNEXOS  

ANNEX 1. PERCENTATGE DE RISCOS 

En la següent taula, podem observar el percentatge de risc dels països davant de catàstrofes naturals. En funció 

dels resultats que podem veure, sabrem on són els llocs on les conseqüències són més devastadores. Aquesta 

informació ens ha ajudat a decantar-nos per la zona geogràfica escollida, ja que volíem centrar-nos en un lloc on el 

resultat d’una catàstrofe fos devastador.  

 
Il·lustració 31. Percentatge de risc en funció del país 

 

ANNEX 2. CLIMATOLOGIA DE XILE 

Com hem comentat anteriorment, hem realitzat una recerca de la climatologia de Xile, separant-la en 4 per 

facilitar la seva comprensió. Al cos del projecte hem explicat la que més ens afecta, no obstant, la regió que hem 

escollit es pot veure influenciada per la resta de climes, per això es interessant saber-ne quins són.  

 

22.1.1. Clima Central (MEDITERRANI): 

Aquest clima ens resulta més familiar, és 

caracteritza per estacions ben diferenciades, 

hiverns freds i estius càlids. El període de 

pluges és dóna durant els mesos d’hivern 

(maig – agost). La proximitat de les masses 

marines ajuden a estabilitzar les temperatures 

i a que aquestes no produeixin altes 

oscil·lacions entre el dia i la nit. 

 

 

 

22.1.2. Clima del Sud (OCEÀNIC): 

Començem a observar un clima més humit, amb temperatures més fresques i amb pluges més freqüents 

(abril – setembre). A mesura que ens apropem cap al sud el fred augmenta al igual que l’humitat, causada 

per l’oceà Pacífic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1.3. Clima Austral: 

 
 

A la part més septentrional, hi ha abundants precipitacions gairebé durant tot l’any, exceptuant a zona de 

l’est, caracteritzada per baixes temperatures, menors a 0ºC on les pluges són escasses. 

Aquesta zona es veu afectada, també, per vents freds que bufen des de l’Oceà pacífic. 

 

 
Il·lustració 34. Climograma del Port de Santa Regina, regió de Los Ríos. 

 

 

ANNEX 3. CONSTRUCCIÓ D'UN HOSPITAL A BANGLADESH (MSF) 
 
La organització d’acció metge-humanitària Metges Sense Fronteres té com a objectiu ajudar a persones 

amenaçades per conflictes bèl·lics, violència, malalties i desastres naturals. Al Novembre de 2017 va posar en 

marxa la construcció d’un hospital per Rohingya, a Bangladesh. Tenien com a propòsit trigar el menor temps 

possible degut a la situació del país en el qual ho volien dur a terme. Van aconseguir trigar només 3 setmanes. Ens 

resulta interessant el seu anàlisi per la capacitat de resolució que hem pogut observar i les decisions que s'han 

pres per dur a terme aquest projecte i assolir una construcció en un temps tan reduït.  

 

Il·lustració 32. . Climatologia de Santiago de Xile, regió metropolitana de Santiago 

Il·lustració 33. Climograma del Port de Santa Regina, regió de Los Ríos. 
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El principal problema que van tenir va ser aconseguir aigua neta, per la qual cosa van haver d’excavar fins a 160m 

de profunditat, ja que segons l’estudi que van realitzar, es necessiten 60L d’aigua per pacient cada dia.  

 
El paviment està fet amb ciment i l’estructura amb fusta. Totes les obertures estan tancades amb reixes 

antimosquits, ja que n’és una zona abundant d’insectes i cal protegir als pacients de les possibles picades.  

Per acabar de completar les edificacions, van utilitzar onze containers marítims.  

 

Podem observar doncs, com han prioritzat tal i com hem comentat en la rapidesa, donant solució al  mateix temps 

a la difícil situació climàtica a la que estan exposats.  

 

ANNEX 4. ESTRUCTURA FLEXIBLELOVE 

 
Flexible Love es tracta d’una estructura feta amb cartró corrugat donant lloc a una estructura de niu d’abella, la 

qual ens ofereix una resistència a compressió molt elevada. Aquesta està inspirada en la construcció de la bresca 

d’abelles que segueixen aquesta mateixa forma.  

El material emprat prové de fusta reciclada, per tant, donen lloc a un nou inici de cicle de vida provinent del 

reciclatge.  

 
Un dels punts més positius d’aquest sistema es la facilitat de muntatge així com la llibertat i el poc espai que ocupa 

un cop es plega. Es tracta d'un material lleuger  

Per tant, vam estudiar si era possible adaptar aquesta moble a dimensions més grans i vam comprovar que era 

viable. Ens vam decantar doncs per aquesta opció.  
 

            
Il·lustració 36. Flexiblelove- Paraments 

 

22.1.4. ANNEX 4. CÀLCUL HIGROTÈRMIC 

 
DADES PRÈVIES A TENIR EN COMPTE  
 

Cal tenir en compte que el càlcul d'higrotèrmia aprés a la universitat està enfocat a zones de la Península Ibèrica i 

de les Illes Canàries.  El que hem considerat adient aleshores, es buscar la zona que més s'assimilés, climàticament 

parlant, a la zona del desert d'Atacama. Hem decidit doncs fer el càlcul com si estiguéssim a les Illes Canàries per 

similitud. 

 

  

o Taula D.1. Zones climàtiques (annex D del CTE DB-HE1): 

 Bilbao → Zona climàtica α3  

 

o Taula G.2- Dades climàtiques mensuals de capitals de província (apèndix G del CTE DB - HEB1) 

Bilbao + Gener (Sempre s'agafa el mes més desfavorable)= Temperatura mitja exterior 18°C 

 Humitat relativa mitja exterior = 68% 

 La temperatura exterior la fixem a 0°C i la interior a 22°C 

 

o Punt 3.1.2 - Classificació dels espais (CTE DB-HE1): 

Classe higronomètrica 3: espais en els quals no es preveu una alta producció d'humitat. S'inclou en aquest 

apartat els espais residencials.  

 

o Taula E.1 (Apèndix E CTE DB - HE1) Resistències tèrmiques superficials de tancaments en contacte amb 

l'aire exterior (m2K/W) 

Per a tancaments verticals o amb pendent sobre la horitzontal > 60 i flux horitzontal  

Rse= 0.04 m2K/W; Rsi = 0.13 m2K/W  

 

o Taula E.2: Resistències tèrmiques de cambres d'aire en m2K/W (apèndix E del CTE DB - HE1) 

Establim que l'espessor de la cambra és 5cm  i que aquesta està lleugerament ventilada, per la qual cosa, 

el resultat que obtenim de 0.18 el dividirem entre 2. La resistència a les cambres d'aire és de Rc= 0.09 

m2K/W 

 

o Taula 2.2: Valors límits de paràmetres característics mitjos  

Com que la zona climàtica és α3, obtenim que el resultat  de la transmitància límit de murs de façana i 

tancament UMlim=0.94 m2K/W 

 

CÀLCUL TRANSMITÀNCIA TÈRMICA (U): 

 

MUR DE CARTRÓ: 

 

Rt= 
   

  
 + Rsi + Rse = 

      

        ⁄
 + 0.13 + 0.04 = 1.42     ⁄  

 

U= 
 

             
= 

 

              21     
 = 

 

    
= 0.59     ⁄  ≤ 0.94     ⁄  

 

Com que el valor que ens dóna de la transmitància tèrmica és més petit que el límit dels murs de façana i 

tancaments en contacte amb el terreny, compleix. Per tant, es viable la opció que nosaltres contemplem.  

                                                 
21

  Considerem cambra d'aire ja que l'estuctura que nosaltres utilitzarem no és completament massissa, si no que conté aire 
en el seu interior.  

Il·lustració 35. Flexiblelove - Mobiliari 
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http://www.flexiblelove.com/?html=design 

 

http://flexiblelovestore.com/blog/ 

 

https://www.geniolandia.com/13154974/propiedades-del-carton 

 

https://www.architonic.com/es/product/molo-softseating-lounger/1069019 

 

http://www.integrarproyectos.com/materiales-sostenibles/  

 

27.02.2018 

http://www.certificadosenergeticos.com/corcho-material-sostenible-rehabilitacion-energetica-edificios 

 

https://molodesign.com/collections/furniture/softseating-fanning-stool-bench/ 

 

http://www.cevagraf.coop/posts/sentido-fibra-del-papel/ 

 

28.02.2018 

http://www.msf.org/en/article/bangladesh-building-hospital-rohingya-three-weeks 

 

 

02.03.2018 

http://archibazaar.com/product/flexible-love-chairs/ 

 

http://www.resinasnaturales.com/ 

 

https://www.monografias.com/docs/Propiedades-Y-Caracteristicas-De-La-Grava-Y-Arena-PKJ65GFCDUNZ 

 

http://www.blickers.com/es/sofa-de-carton-flexible-reciclado-y-extensible/ 

 

https://firewireblog.com/2010/02/21/the-flexiblelove-expandable-seat/ 

 

https://www.windfinder.com/#6/43.9216/-8.9429  

 

03.03.2018 

https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/hidrocarburos/propiedades-del-caucho-vulcanizacion/ 

 

https://es.slideshare.net/jadercardozo1/el-caucho 

 

https://es.windfinder.com/windstatistics/desierto_de_atacama_aeropuerto 

 

http://campus.fi.uba.ar/file.php/295/Material_Complementario/Materiales_y_Compuestos_para_la_Industria_del

_Neumatico.pdf 

 

https://inapa.es/c-embalaje-y-almacenamiento/c248-paletizacion/c262-uniones-metalicas 

 

 

11.03.2018 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf 

 

https://roscontainer.es/tipos-de-contenedores-maritimos/#t2  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buque_de_carga 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/TEU_(unidad_de_medida) 

 

https://www.moldtrans.com/la-capacidad-los-aviones-carga/ 

 

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/66945-embalaje-sostenible-marca-la-tendencia 

 

 

12.03.2018 

http://www.afco.es/co2 

 

http://www.ecobosques.com/pcontrol/noticias/uploads/mas%20madera%20menos%20co2.pdf  

 

http://www.domoterra.es/blog/2016/07/16/la-huella-de-carbono/  

 

 

17.03.2018 

 

http://www.aeim.org/index.php/madera-natura-renovable/  

 

21.03.2018 

 

https://www.researchgate.net/publication/303345390_Analisis_de_las_emisiones_de_CO2_de_los_materiales_u

sados_en_palas_de_aerogeneradores_de_eje_vertical 

 

23.1.5.  INFORMACIÓ GENERAL: 

 

23.11.2017 

https://biuarquitectura.com/2012/02/17/la-arquitectura-bioclimatica/ 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_en_Zonas_Tropicales_en_la_Construcción_para_el_Des

arrollo 

 

https://www.homify.es/madera 

http://www.cevagraf.coop/posts/sentido-fibra-del-papel/
http://www.ecobosques.com/pcontrol/noticias/uploads/mas%20madera%20menos%20co2.pdf
http://www.domoterra.es/blog/2016/07/16/la-huella-de-carbono/
https://www.researchgate.net/publication/303345390_Analisis_de_las_emisiones_de_CO2_de_los_materiales_usados_en_palas_de_aerogeneradores_de_eje_vertical
https://www.researchgate.net/publication/303345390_Analisis_de_las_emisiones_de_CO2_de_los_materiales_usados_en_palas_de_aerogeneradores_de_eje_vertical
https://biuarquitectura.com/2012/02/17/la-arquitectura-bioclimatica/
http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_en_Zonas_Tropicales_en_la_Construcción_para_el_Desarrollo
http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_en_Zonas_Tropicales_en_la_Construcción_para_el_Desarrollo
https://www.homify.es/madera
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https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n84/art06.pdf 

 

https://es.slideshare.net/karinalinares8a/materiales-de-matriz-polimrica 

 

http://cumalsa.com/tag/cubierta-de-zinc/ 

 

https://huellasdearquitectura.wordpress.com/2013/05/24/el-factor-de-forma-como-estrategia-de-diseno/ 

 

http://www.arquitecturatropical.org/EDITORIAL/documents/GUIA%20BIOCLIMATICA%20CONSTRUIR%20CLIMA.p

df 

 

06.12.2017 

http://www.ad5.es/nuevas-tecnologias-sector-la-construccion/ 

 

http://www.cicconstruccion.com/es/nuevas-tecnologias.php 

 
http://abioclimatica.blogspot.com.es/ 

 
15.01.2018 
http://www.arqhys.com/ 
 
http://www.umacon.com/ 
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