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Colònia Arquers 
Un turisme alternatiu mitjançant la recuperació de la Colònia Arquers
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Estat original
sense aïllament

La temperatura interior de l’edifici depèn de la transmitància dels seus par-
aments. La calculem mitjançant la tº mitjana exterior, la mitjana dels guanys 
per radiació solar (I) , les aportacions internes (D) i el coeficient d’intercanvi 
climàtic (G), és a dir, les pèrdues.

tº mitja interior (°C) = tº mitja exterior (°C) + (I + D) / G

En l’estat inicial, l’edifici no disposa d’aïllament ni de cap tipus de clima-
tització activa. Gràcies al gruix dels murs de pedra i de la coberta ceràmica, 
conté una gran inèrcia tèrmica que afavoreix el calentament del seu interior, 
però també pèrdues pel fet de no estar aïllat climàticament.

Cardona pertany a la zona climàtica de Clima Mediterrani Continental ja que 
es troba al centre de Catalunya. Els estius són curts i calorosos i el hivern llargs 
i freds, i principalment sec. Amb una forta variació de temperatures durant 
l’any, variant de -1 °C a 31 °C, podent arribar a -5 °C o 34 °C. I amb una tem-
peratura mitja de 16 °C duran el període calorós i de 11 °C durant el període 
fred. I una humitat mitjana annual d’un 2%.

La velocitat del vent a Cardona depèn principalmet de la topografia local. 
Amb velocitats mitges de 10,3 km/h i provinent principalment de Nord.

La duració del dia a Cardona varia considerablement al llarg de l’any. Passant 
de 9h de sol al mes de desembre a 15h de sol al mes de Juny.

Una vegada ens aïllem interiorment mitjançant llana de roca, l’edifici redueix 
les pèrdues. De manera que la temperatura interior mitja resultant és superior 
al cas inicial ja que ha disminuït la transmitància, sobretot per coberta, pavi-
ment. 

Podem veure que sense tenir cap aportació energètica activa, l’energia 
necessària per a assolir una temperatura interior òptima és inferior al cas ini-
cial.

L’hivernacle funciona com un mitjà de climatització passiu al estar adjunt a 
l’edifici original, funcionant com una galeria. Transmetent la seva temperatura 
a l’interior de l’habitatge mitjançant la ventil·lació, i per transmissió mitjançant 
els murs, reduïnt també les seves pèrdues. Aïllant només en el perímetre ex-
terior de l’edifici permetent el fluxe energètic entre hivernacle i volum massís.

De manera que sense tenir climatització activa, podem comprovar que la tem-
peratura resultant interior de l’habitatge és qüasi bé la òptima. I només caldria
augmentar-la activament 1-2 °C.
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