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RECURSOS NATURALS. SOSTENIBILITAT
OBJECTIUS
El projecte incorpora com a eix fonamental del projecte la sostenibilitat ambiental.
La sostenibilitat és descrita com un ús dels recursos naturals de tal manera que es
garantitzi un equilibri dels recursos productius al llarg del temps. A més d’un desenvolupament humà que cuidi l’ambient on viu i respecti la diversitat biològica de
l’entorn.
Per encarar correctament el repte de la sostenibilitat, aquesta s’ha d’entendre des
d’una perspectiva integral. És a a dir, s’ha de tenir en compte l’impacte de l’edifici
en totes les fases de la vida: Des de la fase de construcció, al llarg la seva etapa
de funcionament i fins al seu desmantellament. Això involucra principalment cinc
dimensions a tenir en compte: l’energia, l’aigua, l’ús dels materials, el transport i l’ús
de l’entorn.
Aquests elements generen uns impactes greus a l’ecosistema que són a trets generals la pèrdua de biodiversitat, la pèrdua d’un ecosistema divers i resislient i unes
alteracions als cicles de la natura com l’efecte hivernacle i la pol·lució de l’aire,
l’aigua i la terra. Els efectes d’aquests impactes poden ser devastadors i per aquest
motiu resulta fonamental incorporar la sostenibilitat en tots els àmbits de la nostra
vida.
Per aquest motiu es desenvolupen tres principals estratègies per manipular els recursos naturals,el que s’anomenta la Tríada: Primerament, la reducció; si estalviem en
la quanitat de recursos utilitzats, reduim el problema. En segon lloc, l’ús de recursos
sostenibles, per mantenir un ús dels recursos productius al llarg del temps. I finalment,
l’eficiència, que consisteix en aplicar mètodes per realitzar el màxim amb el mínim.

ENERGIA
L’ús de l’energia és present totes les fases de la vida de l’edfici. Des del procés
constructiu amb l’elecció dels materials, el transport d’aquests, el procés de
construcció, com al llarg de la seva vida útil a través principalment de l’electricitat i la generació d’ACS (usos sanitaris i calefacció), com finalment per al seu
desmantellament.
Les estratègies per a una major sosteniblitat energètica durant la primera i última fase de la vida de l’edifici han estat ja detallades anteriorment. Per aquest
motiu, aquest apartat es centrarà en les estratègies energètiques durant la
vida útil de l’edifici.
El projecte incorpora paràmetres de sostenibilitat energètica. Bàsicament s’enfoca des de dos punts diferents. D’una banda, utilitzant sistemes passius d’estalvi energètic, per reduir i fer més eficient l’ús de l’energia i buscant sobretot
aprofitar tots aquelsls recursos que ens ofereix el propi entorn. D’altra banda,
es promou l’ús de sistemes actius que procurin una generació d’energia neta i
sostenible.

Energia estiu

Energia hivern
Radiació solar
Es pretén escalfar les adoberies a partir de l’energia
solar durant el dia.

Plaques solars

Terra radiant

Terra radiant

MATERIALS
Una rehabilitació per si mateixa ja suposa un menor ús de materials que no pas si
l’edifici és d’obra nova. En aquest sentit la rehabilitació, a part de ser una raó patrimonial i cultural, també té una vessant sostenible en quant a estalvi de recursos.
Tot i això els principals material que s’utilitzen per la rehabilitació són:
Fusta_Per la rehabilitació dels forjats, cobertes i fusteries s’utilitza la
fusta. Aquest material, a part de les seves excel·lents propietats és
sostenible. A més, la producció i processament de la fusta utilitza molt
menys energia que la majoria de materials de construcció.

TRANSPORT
El transport dels materials és sovint una dimensió de la construcció en que no es
para massa atenció. Tot i això, el transport dels materials des del seu lloc d’extracció i fabricació fins al lloc té un impacte important en el consum general de recursos i energia en l’edifici. És per això, que l’ús de materials de proximitat esdevé una
estratègia fonamental per reduïr l’efecte del transport.
La fusta és el material més principal material la intervenció i per tant, és el material
que ocupa més volum a nivell de transport.
Per aquest motiu, és vital que la fusta utilitzada sigui de la zona per reduïr l’impacte
ecològic que comporta el moviment de materies primeres.
Aquesta realitat ha afectat en la decisio del tipus de fusta a utilitzar, ja que s’ha optat per la fusta de pi roig, que és la vegetació dominant al territori i que per tant pot
ser obtinguda del lloc mateix.
ÚS DE L’ESPAI
Un ús respectuós del nostre entorn, que conservi la diversitat del ecosistema que el
rodeja, és un element important a tenir en compte a l’hora de projectar.
En aquest sentit, el projecte consisteix en la recuperació d’un espai abandonat, el
que significa que el desenvolupament de la ciutat es produeix dins de l’àrea construïda en comptes de produir-se mitjançant una expansió. Aquesta és una estratègia altament recomanable si es vol fer un ús eficient de l’espai: compactant l’espai
construit per tenir més espais naturals.
Tot i això, no s’ha de confondre l’espai construït i l’espai natural com a conceptes
antagònics sinò que és important que les ciutats formin part de l’ecosistema i siguin
àrees amb alts nivells de biodiversitat. Per aquest motiu, els espais verds urbans
aporten valors ecològics que són essencials per la ciutat sostenible. En virtut d’això,
la recuperació del tram de llera del riu Mèder de davant de les adoberies com a
part de la infrastructura verda de la ciutat, persegueix aquest hortizó de tenir una
ciutat verda i diversa.

AIGUA
L’aigua és un recurs cada vegada més escaç a Catalunya. A més, la irregularitats en el clima fa que patim períodes de gran sequera que, cada vegada,
són més sovints. Per aquest motiu, la gestió de l’aigua és una tema primordial
al país.

Aïllament
S’incorpora una capa a les
pells exteriors per reduir les
pèrdues tèrmiques

Vegetació caduca
Es planta vegetació caduca, que permet el pas de la
llum durant l’hivern

Vegetació caduca
Es planta vegetació caduca, que genera ombra
durant l’estiu.

Terra radiant

Terra radiant

Plaques fotovoltaiques
Es situen a la coberta sud
per a la generació d’electricitat.
Dipòsit
acumulador

Plaques solars
Es situen a la coberta sud
per a la generació d’ACS
per a usos higiènics i calefacció.

Acer_L’acer és utilitzat en la construcció de les noves escales i com
a estructura de l’edifici realitzat d’obra nova. Les avantatges que té
l’acer sobre el formigó és la seva capacitat de ser reciclat, el que el fa
un material més sostenible. A més el seu pes reduïtde l’estructura i la
seva alta durabilitat facilita una reducció del consum.
Tots els sistemes que s’incorporen a l’edifciació: forjats, façanes, cobertes, trasdossats, escales, ascensors permeten ser desmuntats amb facilitat de tal manera que
poden ser reutilitzats o reciclats.

Aïllament
S’incorpora una capa a les
pells exteriors per reduir les
pèrdues tèrmiques

Terra radiant
El terra radiant que emet
una radiació uniforme i de
baixa intensitat que escalfa
l’espai interior.

Terra radiant

Plaques fotovoltaiques

Efecte hivernacle
Especialment als assecadors on les façana sud és
principalment de vidre.

Terra radiant

Radiació solar
Els ràfecs aconsegueixen
que la radiació incident
sigui menor.

Ventilacions
Es permet la ventilació
creuada nord-sud, gràcies
a les fusteries.

Ventiladors

Malles de sombreig
Totes les obertures de la
façana sud en disposen
per una menor radiació
incident.

Ventiladors

Plaques fotovoltaiques
Es situen a la coberta sud
per a la generació d’electricitat.

Ventiladors

Bateries

Ventiladors

Plaques solars
Es situen a la coberta sud
per a la generació d’ACS
per a usos higiènics i calefacció.
Ventiladors
Es situen a cada planta per
moure l’aire i barrejar l’aire
fred i calent produïnt un
major confort.

Instal·lacions d’aigua
Emmagatzematge aigua
pluvial en dipòsit
S’emmagatzema en un dipòsit a la planta sotererani
l’espai interior per al seu ús.

La intervenció dels edificis en el cicle natural de l’aigua és decisiu. Gestionar
els recursos hídrics incidient de manera global en tot el cicle de l’aigua d’una
manera responable és fonamental.
Amb aquesta finalitat, el pojecte té com a objectiu incidir en l’estalvi d’aigua
potable, afavorint l’optimització, i la gestió de les aigües grises i pluvials per tal
de tancar el cicle de l’aigua o la seva reutilització.

Esquema de les xarxes d’instal·lacions
Fontaneria - Aigua freda i aigua calenta

Climatització - Terra radiant

Sanejament - Aigües grises i aigües pluvials

Retorn de l’aigua al riu
Part de l’aigua de la pluja
és conduïda al riu per afavorir a un correcte cicle de
l’aigua.

Problemàtica de l’aigua al riu Mèder
Es recorda també que el projecte és pròxim a un curs fluvial, com és el riu Mèder. Actualment, la contaminació dels rius és una problematica que s’extén a
tota la comarca d’Osona, fent els seus rius uns dels més contaminats de Catalunya degut a la presècia de disolvents, metalls, nitrats i derivats de purins a
l’aigües.

Plaques solars
Es situen a la coberta sud
per a la generació d’ACS
per a usos higiènics i calefacció.

Per aquest motiu, el projecte pretén utilitzar plantes fitorremediadores i bateris
amb capacitats depuradores per afavorir a la descomptaminació de l’aigua.
Tipologies d’espècies

Melca

[Exclusivamente para uso académico]

[Exclusivamente para uso académico]
Dipòsit acumulador
d’aigua

Nenúfars

Arabidopsis thaliana

El consum d’ACS i AFS es limita en l’ús de les
aixetes dels tallers de les adoberies. Per tant, el
consum es preveu molt limitat. S’utilitzen mètodes d’autoproducció d’energia per tal d’escalfar l’aigua, en aquest cas s’utilitzen plaques
solars instal·lades a la coberta.

Com a sistema de climatització es proposa un
[Exclusivamente
académico] de
terra radiant a cadascuna
de para
lesuso
plantes
les adoberies. Per la generació d’aigua calenta per el sistema de calefacció s’utilitza el mètode d’autoproducció d’energia de plaques
solars a la coberta.

Part de l’aigües pluvials són conduïdes al riu
per afavorir a un correcte cicle de l’aigua i milllorar l’ecosistema fluvial. Una altra part de les
aigües pluvials s’emmagatzemen en un dipòsit
a la planta sotererani l’espai interior per al seu
ús.

