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Resum
En aquest treball s’estudiaran tres exemples
europeus de desenvolupament comunitari urbà

sostenible, també anomentas eco-barris. Dos han
seguit un procés de certificació i l’altre no.
Per fer-ho s’aprofiran els coneixements que ofereix
la permacultura, una eina de disseny en origen
pròpia de l’agricultura que neix, entre altres coses,
com a alternativa al mateix qüestionament que ha
motivat aquest estudi: el mal ús de l’ecologisme
amb intencions comercials.
Així doncs, aquest estudi és al mateix temps un assaig
de l’adaptació del coneixement permacultural a
l’anàlisi dels fenòmens urbans de sostenibilitat, una
aproximació al funcionament dels mètodes de certificació sostenible i una anàlisi de les estratègies
de sostenibilitat ambiental utilitzades en els casos
d’estudi.

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

1

ÍNDEX
Introducció

3

1. Intencions
		1.1. Motivació
		
1.2. Justificació de l’estudi

4
4
4

2. Marc teòric
		2.1. La permacultura
		
2.2. Els certificats ecològics

5
5
7

3. Metodologia
4. Hipòtesis
Els 12 principis de la permacultura, aplicació als casos d’estudi

10
10
11

α. Presentació dels casos d’estudi

12

1. Utilitza i valora els serveis i recursos renovables
2. Observa i interactua
3. Dissenya des dels patrons fins als detalls
4. Capta i emmagatzema els recursos
5. Utilitza solucions petites i lentes
6. Produeix sense malgastar
7. Aplica l’autoregulació i accepta la retro-alimentació
8. Utilitza els extrems i valora allò marginal
9. Utilitza i valora la diversitat
10. Integrar abans que segregar
11. Utilitza i respon creativament al canvi
12. Obtén un rendiment

14
16
18
21
24
27
32
34
35
36
37
39

Ω. Visió general

40

Conclusions

42

Bibliografia

48

2

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

INTRODUCCIÓ

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

3

INTENCIONS
1.1. Motivació

1.2. Objecte de l’estudi

L’aproximació cada cop més accelerada vers
una situació de col·lapse ambiental està desper
tant progressivament una consciència col·lectiva
de responsabilitat en el consum. A conseqüència
està augmentant també l’oferta de productes
sostenibles. Alguns realment ho són, d’altres no.

De totes les formes possibles d’arquitectura sos
tenible una d’elles són els eco-barris, és a dir,
sistemes sostenibles d’una escala intermitja entre
l’habitatge i la ciutat. Aquesta categoria em va
cridar l’atenció perquè ofereix l’oportunitat de treballar la sostenibilitat en l’escala privada, comunitària i ciutadana possibilitant interaccions entre
elles.

Greenwashing és el nom que es dona a les estratègies de màrqueting que aprofiten el prestigi
comercial de l’ecologisme. Es basa en fer que els
consumidors identifiquem productes amb valors
sostenibles sense que hi hagi una consciència ambiental real i, sovint, tergiversant i ocultant informacions. Fa uns anys per exemple va sorgir una empresa que venia aigua enllaunada dient que l’alumini
és infinitament reciclable, no com el plàstic, i efectivament és cert, però el que no comuniquen són les
grans quantitats d’energia necessària per fondre’l
i que les llaunes inclouen una fina capa de plàstic
que redueix l’efectivitat d’aquest reciclatge. Quan
tes llaunes s’han de comprar per fer l’equivalent
d’una garrafa de cinc litres? Quants cops es pot
utilitzar una llauna abans de ser un residu? Entre el
plàstic, l’alumini i el vidre retornable, l’alumini resulta ser només el menor entre dos mals, si és que ho
arriba a ser.
L’arquitectura, al ser una disciplina que utilitza una
gran quantitat d’energia i materials, els processos
tenen una escala molt més gran, i la seva contribució a una societat més sostenible té molt marge
de millora. Al mateix temps, però, per la seva magnitud i per la quantitat d’interessos que en de
penen, és susceptible de ser víctima d’estratègies
de g
 reenwashing.
Fig. 1: No plastic water,
eslògan publicitari de l’aigua enllaunada

Sobre la sostenibilitat, la teoria més acceptada (Informe Brundtland, 1987*) la divideix en tres
àmbits: la sostenibilitat ambiental, que tracta de
l’ús 
responsable dels recursos, la sostenibilitat social, que fa referència a la qualitat de vida, i la
sostenibilitat econòmica que procura la viabilitat
de les altres dues. Les tres són interdependents però
centraré l’estudi en l’ambiental i, concretament,
en les estretègies d’eficiència energètica, pel seu
vincle amb la creació de productes d’innovació
tecnològica i per tant sensibles al greenwashing.
A partir d’aquí necessitava trobar les eines que em
permetessin dur a terme el treball de la forma més
objectiva possible: per una banda havia de poder
distingir entre què és un eco-barri i què no. Per això
vaig acudir als segells de certificació: serveis que es
contracten des d’una obra per evaluar el grau de
sostenibilitat ambiental d’aquesta.
Per l’altra necessitava un mètode per dur a terme
l’anàlisis. El que buscava era una teoria ecologista externa a l’arquitectura que em pogués oferir
una visió desvinculada dels possibles interessos
econòmics de la construcció, i la vaig trobar en la
permacultura: un recull de coneixements al voltant
de l’agricultura però amb una aproximació holística que penso que pot ser vàlida per l’arquitectura.

* Font: https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/ [31/08/2021]
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MARC TEÒRIC
1. La permacultura
Què és la permacultura?

Teoria

La permacultura és un sistema de disseny per a la
creació d’ambients humans sostenibles, és a dir, és
una espècie de guia d’ecologia aplicada que les
persones poden materialitzar mitjançant un treball,
normalment sobre la terra. És per això que es considera una eina de disseny i no una filosofia, una
teoria o una ciència, i les persones que treballen
en aquests sistemes es consideren per extensió
dissenyadores.

L’estructuració de continguts de la permacultura s’executa en tres nivells: principis ètics, principis
de disseny i un diagrama conegut com la flor de
la permacultura. Els principis ètics s’han mantingut
invariables i són l’essència de la permacultura.
D’aquests n’hi ha tres:

Orígens
L’origen de la permacultura té lloc a Austràlia al
1972 quan Bill Mollison, un biòleg de camp i professor d’universitat i David Holmgren, antic estudiant
seu publiquen el que ve a ser una reelaboració de
la seva tesi doctoral: Permaculture One. Aquest llibre està enterament dedicat a l’agricultura (de fet
permacultura aquí significa Permanent Agriculture)
i reflexiona sobre com aprofitar la complexitat i les
interrelacions que s’observen en els ecosistemes
naturals i en l’estudi i rescat de les tècniques de cultiu indígenes per aplicar-los en un treball de la terra
productiu, divers i sostenible.
L’aplicació pràctica d’aquests coneixements han
anat completant amb el temps les definicions i l’organització de continguts de la permacultura fins
que el 2002 David Holmgren publica Permaculture.
Principles and Pathways beyond Sustainability on
es condensa l’estructura teòrica més generalment
acceptada i es canvia la definició del nom a Permanent Culture, per dotar-la d’una influència més
gran i no centrada exclusivament en l’agricultura.

- Tenir cura de la terra: tractar amb respecte totes
les coses vives i inertes realitzant activitats inofensives i procurant-ne una correcta rehabilitació si estan danyades.
- Tenir cura de la gent: Procurar el benestar a un
mateix i a la comunitat, treballar en pro d’una so
cietat saludable.
Fig. 2: principis ètics i de disseny de la permacultura

- Repartiment just i redistribució dels excedents: No
necessitar més del necessari i en cas de tenir excedents utilitzar-los per ajudar a algú que els pugui
necessitar.
És fàcil deduir la correspondència entre aquests
tres principis i els tres àmbits de la sostenibilitat: el
primer correspondria a l’ambiental, el segon a la
social i l’últim a l’econòmica.
De principis de disseny n’hi ha dotze (Fig. 2) tot i
que han anat sofrint variacions amb el temps. Són
petites premisses amb caràcter de recordatori o de
consell per a que s’hi pugui recórrer amb facilitat a
l’hora de dissenyar. Aquests són els conceptes que
intentaré adaptar per a la seva aplicació a l’arquitectura, així doncs els tractaré amb més profunditat en el desenvolupament de l’estudi.

ADMINISTRACIÓ DE
LA TERRA I DE LA
NATURALESA

ENTORN CONSTRUÏT

TENÈNCIA DE LA
TERRA I GOVERNACIÓ
COMUNITÀRIA

FINANCES I
ECONOMIA

EINES I TECNOLOGIA

CULTURA I EDUCACIÓ

SALUT I BENESTAR
ESPIRITUAL
Fig. 3: flor de la permacultura
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La flor de la permacultura (Fig. 3) és un diagrama
que mostra la voluntat d’expansió dels principis de
la permacultura a tots els àmbits de la societat. Els
diferents pètals defineixen àmbits clau d’una cultura sostenible i l’espiral de representa l’abast de
les actuacions d’una persona en la seva formació
permacultural: primer des de l’esfera personal, des
prés influint en l’àmbit local i finalment de forma
global. En el dibuix final es pot entreveure una tela
d’aranya, d’alt valor simbòlic en la permacultura.
Aplicacions
Fig. 4: Anàlisis de característiques, necessitats i productes d’una gallina

Tot i la voluntat d’expansió dels seus principis en
diferents entorns, allà on la permacultura té més
experiència i on realment té la capacitat d’oferir
solucions específiques segueix sent en l’agricultura.
La seva contribució més important segurament
és l’estudi exhaustiu de la naturalesa en busca de
correlacions complexes i cercles tancats (Fig. 4).
L’objectiu és que, si els residus o característiques
naturals d’un element són de profit per a un altre,
la seva vinculació donarà lloc a una major productivitat i un estalvi d’energia (fins i tot de despesa humana), i si no s’aprofiten es produeix un malbaratament. Per exemple de la gallina a més dels ous que
pon se’n poden aprofitar els seus excrements com
a adob per l’hort, la seva característica de gratar
el terra en busca de menjar per netejar àrees de
males herbes i la seva calor corporal pot aportar
energia en els espais d’hivernacle que al mateix
temps li resolen una necessitat d’aixopluc.

Fig. 5: Cultiu de plantes en espiral per economitzar espai i aigua
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Una altra pràctica que després s’ha importat en
l’agricultura convencional és rodejar els camps
de cultiu amb plantes susceptibles a ser malmeses
per plagues. D’aquesta manera en permeten una
detecció anticipada i fins i tot impedeixen que envaeixin l’hort actuant com a barreres sacrificials que
eviten l’ús d’insecticides al cultiu productiu. Aquesta pràctica és habitual a les comarques vitivinícoles
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catalanes, on es rodegen les vinyes amb rosers. El
pugó els afecta abans que els ceps i permeten anticipar-ne el tractament.
Per acabar, també són rellevants les tècniques de
compressió espacial, d’aprofitament de la terra i de
gestió de l’aigua necessària per el regadiu (Fig.5).
Al renunciar al treball mecanitzat es reverteixen les
simplificacions de traçats rectes de l’agricultura
actual generant formes més complexes, treballant
amb pendents per afavorir la circulació dels recs
i disposant les plantes segons la demanda de sol,
nutrients i aigua.
Contràriament al que pugui semblar, la permacultura no tracta d’una exaltació dels estats primitius i
temps passats, la desecalada energètica no implica involució, es tracta més aviat d’elaborar sistemes productius amb el mínim d’inversió i esforç. De
fet als practicants de la permacultura se’ls ano
mena dissenyadors perquè aquesta té un caràcter
altament experimentalista, és a dir la persona que
en participa és al centre i són molt importants els
processos analítics i d’observació de l’entorn així
com les intuïcions. És per això que es dóna tanta
importància al treball manual (sobretot en l’agri
cultura) i a la confluència dels sabers i habilitats
tradicionals amb la ciència moderna.
Relació amb l’arquitectura
L’arquitectura comparteix amb la permacultura la
necessitat d’un disseny que ofereixi una solució eficient a interrelacions complexes. És per això que la
seva teoria em sembla adient per analitzar l’arquitectura sostenible. Ara bé, la permacultura parteix
de processos experimentals d’observació i d’assaig
i error que no ens podem permetre en l’arquitectura, on les actuacions són molt més irreversibles i
necessiten molta més despesa i planificació. Així
doncs, és probable que alguns principis necessitin
un anàlisi teòric abans de ser aplicats en l’estudi
dels eco-barris.
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

LEED Neighbour Design
2. Els certificats ecològics
Què són els certificats ecològics?
Els certificats ecològics són el que s’anomenen
una eina d’avaluació ambiental de l’edificació, és
a dir, un conjunt d’eines i procediments per definir
el nivell de sostenibilitat d’una construcció en fase
de disseny, d’execució i de manteniment.
Organitzacions certificadores
Hi ha diferents tipus de certificats cadascun vinculat a una organització que és qui els otorga, vetlla
per l’actualització dels mètodes d’avaluació i, en
alguns casos, ofereix assessorament en les fase de
projecte. Cada certificat, a més, sol tenir diferents
ramificacions o “esquemes” per tal d’ajustar les
eines d’evaluació als diferents tipus de construcció. En el meu cas m’interessava trobar aquells
que fessin referència a desenvolupaments comunitaris. Amb aquestes premises vaig fer una tria dels
sistemes de certificació que em van semblar més
rellevants:

CERTIFICACIONS - ANÀLISI
LEED Neighbour Design

- LEED: creat el 1993, originari d’Estats Units i regu
lat per l’empresa U.S. Green Building Council, és
dels més extesos mundialment, però el sistema de
qualificació Neighbor-Design no té gaires projectes certificats a Europa.
- Breeam: amb origen al Regne Unit el 1990 pel grup
BRE (Building Research Establishment). L’esquema
Communities permet avaluar planejaments urbans i actualment s’està adaptant a la normativa
espanyola per l’Instituto Tecnológico de Galicia.
Consta de 27 projectes amb certificació final.
- Label Éco-Quartier: segell francès exclusivament
sobre eco-barris impulsat pel ministeri de transició
ecològica del govern francès des del 2012, amb
86 barris certificats.
Categories de crèdits (Credit Categories)

El segell éco-quartier em va interessar particularment al ser un sistema de certificació específic
d’estructures comunitàries i impulsat pel govern (i
no per organitzacions privades). Tot i això, el fet
que no distingís qualitativament els projectes als
que otorgava el segell li restava interès respecte
a la certificació Breeam, que sí que ho fa. A més
l’adaptació de l’esquema Communities a la normativa espanyola (ja hi ha una construcció en prova pilot) fa que la certificació britànica sigui una
bona candidata per efectuar l’estudi.
Breeam Communities
Breeam Communities, o la seva adaptació a Espanya Breeam Urbanismo, és un esquema espe
cífic per a projectes de planejament urbà, incloent
els barris sostenibles, en funcionament des de 2012.
El tipus d’avaluació que proposa es basa en l’adjudicació de punts (o requisits d’avaluació) ordenats
en sis categories de manera que s’elabora una llista tipus checklist des d’on al final s’extreurà la nota
en forma de percentatge. Les categories són:

BREEAM Communities
(BREEAM Urbanismo a Esp)
- Governança: 4 requisits (9,3%)

- Benerstar social i econòmic: 17 requisits que es
subdivideixen en economia local (14,8%), benestar
social (17,1%) i condicions mediambientals (10,8%)

1. Emplaçament intel·ligent i connectivitat
(Smart location and linkage)

2. Patrons i disseny de barri
(Neighborhood Pattern and Design)

3. Innovació i procés de disseny
(Innovation and design process)

LabelRegional
ÉcoQuartier
4. Prioritat
(Regional Priority)

5. Infraestructura i edificis verds
(Green Infrastructure and buildings)

- Recursos i energia: 7 requisits (21,6%)
- Ús del sòl i ecologia: 6 requisits (12,6%)
- Transport i moviment: 6 requisits (13,8%)
La sisena categoria s’anomena Innovació, que
serveix per augmentar en un 1% addicional la puntuació final de les categories anteriors si existeix
una proposta innovativa rellevant.

Categories tècniques principals
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1. Emplaçament intel·ligent i connectivitat

Categories de crèdits (Credit Categories)

1. Governança

Fig. 6: Logotips dels sistemes de certificació Leed
Neighbor-Design (a dalt), Breeam (al mig) i Label
Éco-Quartier (a baix)

Dimensions

ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

1. Enfocament i procés
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Tipus de projecte
- Communities (125 projectes)
- Education
- Healthcare
- Industrial
- Offices
- Residential
- Retail
- Other buildings/mixed use

Tipus de certificació
Categories tècniques principals

Puntuació

1. Governança
2. Ús del sòl i ecologia
3. Recursos i energia
4. Benestar social i econòmic
5. Transport i Connectivitat
6. Innovació

< 30
≥ 30
≥ 45
≥ 55
≥ 70
≥ 85

Sense classificar
Correcte
Bo
Molt bo
Excel·lent
Excepcional

- Temporal
- Interim
- Final (26 projectes)

Fig. 7: esquema del funcionament de les certificacions Breeam

Fig. 8: Desenvolupaments amb ceertificació final Breeam Communities
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A més, el projecte es divideix en tres fases i dife
rents tipus de qualificació:
- Quan es comença el projecte s’otorga una nota
provisional, amb una caducitat de 5 anys.
- Quan es supera una primera fase anomenada
establiment dels principis de desenvolupament
urbanístic s’otorga una nota provisional (Interim)
d’apte o no apte.
- Finalment, amb el compliment de les dues fases
restants (definició del disseny del desenvolupament urbanístic i definició del detall) s’otorga la
qualificació final.

De Breeam Communities només hi ha 27 casos que
hagin assolit una certificació final. La majoria estan
ubicats al Regne Unit i són bàsicament barris residencials extensius de cases unifamiliars tipus ciutat
jardí.
Per efectuar l’estudi però, vaig preferir buscar exemples que apostessin per una densitat més elevada, ja que tenen un potencial d’optimització
de recursos més gran a l’agrupar els habitatges
en vertical i són un model més paradigmàtic de la
construcció residencial urbana sostenible del futur
(economia de transport, economia de materials,
mixticitat d’usos, etc.). El sòl és un bé escàs que
s’ha de preservar per a les generacions futures.

Més endavant el grup BRE té previst impulsar una
última qualificació corresponent a l’estudi dels estils de vida al barri un cop edificat.

Així doncs els desenvolupaments escollits són:

Elecció dels casos d’estudi

- Tivoli Greencity: ubicat a Brusseles, Bèlgica amb
una puntuació de 95,0 (Excepcional), la més alta
de Breeam Communities.

L’objectiu és triar un barri amb una qualificació
baixa (entre 50 i 65) i un d’una qualificació alta
(entre 85 i 100) a més d’un barri sense certificació
Breeam però reconegut com a barri sostenible,
per aconseguir una diversitat que em permeti
comparar entre les diferents puntuacions i entre
barris sostenibles certificats i barris sostenibles auto
promoguts.

- Masthusen: ubicat a Malmö, Suècia amb una
puntuació de 57,5 (Molt bo).

- BedZED: ubicat a Sutton, Regne Unit. No està certificat però és internacionalment reconegut com a
construcció comunitària sostenible.

Fig. 9: Barris certificats elegits per a l’estudi
El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.
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3. Metodologia
Abans d’iniciar l’estudi es definiran unes hipòtesis. El
desenvolupament permetrà elaborar-ne les posteriors conclusions.
A continuació es procedirà a explicar els dotze
principis de la permacultura i la relació que tenen
amb ells les estratègies d’eficiència energètica dels
casos d’estudi: captació solar passiva, plaques solars i fotovolaiques, renovació de l’aire, captació
pluvial, calefacció, cobertes verdes i materials i
tècniques de construcció.
És important remarcar que cada estratègia estudiada té una relació amb cada principi: pot
aplicar-lo o no i fer-ho de diferent manera segons
el cas d’estudi, però analitzar en detall totes les re
lacions resultaria extremadament repetitiu i feixuc.

4. Hipòtesis
1. Ha sigut el greenwashing una pràctica h
 abitual
als desenvolupaments de Masthusen, Tivoli Green
city i BedZED?
2. És el segell ecològic una eina vàlida per al
reconeixement de barris sostenibles?
3. És la permacultura una eina vàlida per l’estudi de
la sostenibilitat en l’arquitectura?

Per tant a cada principi faré una explicació dels
seus valors i els aprofitaré per presentar només
aquelles estratègies que millor n’exemplifiquin el
contingut o aquelles que necessitessin una explicació més detallada pel fet de ser ser interessants
o ambigües. Els 4 primers punts serviran per introduir
el projecte i la seva implantació, en els 4 següents
s’exposaran les diferents estructures que s’estudien
i en els 4 últims es valorarà la seva capacitat de
relacionar-se, adaptar-se i produir e
 nergia.
Finalment s’exposaran les relacions de totes les estratègies amb tots els valors en una taula perquè
aquelles que no hagin quedat explicades puguin
tenir una petita anotació sobre el tipus d’interacció
que estableix amb el principi.
En base a les dades analitzades s’extreuran les
conclusions.
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α. PRESENTACIÓ DELS CASOS D’ESTUDI
Masthusen, Malmö

Tivoli Greencity, Brussel·les

BedZED, Londres

Forma part del districte de Västra Hamnen, a
Malmö, la tercera ciutat més gran de Suècia.

El projecte de Tivoli s’emplaça a Brussel·les, Bèlgica,
a un dels barris més densament poblats: L aeken. La
ubicació del projecte és un terreny fronterer entre
el teixit residencial i l’industrial, molt proper al canal
i al port.

El barri de BedZED està situat a Sutton, un dels districtes perifèrics del Gran Londres, concebut i cons
truït entre 1997 i el 2002 per Bill Dunster, junt amb
Bioregional, una organització per la sostenibilitat
sense ànims de lucre.

Igual que a Masthusen, les parcel·les estaven anti
gament vinculades a l’activitat industrial, en aquest
cas com a zona d’emmagatzematge. Amb el pas
del temps i la reestructuració socioeconòmica de
la regió el terreny passa a considerar-se de gran
valor estratègic, i apte per a un desenvolupament
urbà, que per influència dels organismes públics
(en aquest cas Citydev.Brussels, una institució pública per al desenvolupament regional) adquireixen
un caràcter sostenible.

Consta de 100 habitatges per a aproximadament
220 residents, i es considera un dels primers i més
ambiciosos intents de desenvolupament urbà
sostenible, amb gran reconeixement a nivell g
 lobal.

Primer una drassana per la fabricació de vaixells i
després una fàbrica de cotxes per a Saab-Scania,
la plataforma de Västra Hamnen es va formar a
base de guanyar terra al mar progressivament des
de la dècada dels 40 fins a 1987, on es realitza el
darrer reblert. El 1990, quan Saab-Scania es fusiona
amb General Motors és quan es produeix l’abandonament de l’activitat industrial al lloc, que restarà com a pavelló d’exhibicions per a la ciutat.
Per la seva proximitat al centre i al mateix temps envoltada de mar, Västra Hamnen és una zona molt
atractiva per a Malmö que hi està projectant un
model de ciutat sostenibile, començant pel b
 arri
Housing Expo Bo01, construït entre el 2001 i el 2011 i
considerat un exemple nacional de desenvolupament urbà sostenible.

Cal ressaltar que aquest projecte és el que té una
puntuació més alta de tot Breeam Communities,
amb una nota del 95%.

Comparat amb els altres dos exemples BedZED és
el que té una densitat i extensió menor, i tampoc
consta d’una certificació Breeam Communities,
però degut a la seva exemplaritat i al seu esforç
per incloure la sostenibilitat al projecte he conside
rat adient contemplar-lo entre els casos a analitzar.
A més, al portar ja vora vint anys construït, dona
l’oportunitat de comprovar quins dels sistemes utilitzats han sigut eficaços i quins es podrien millorar.

En aquest context l’àrea de Masthusen juntament
amb una altra són proves pilot per valorar la compatibilitat de la certificació Breeam Communities
amb les pròpies normatives de l’ajuntament de
Malmö, i al mateix temps per analitzar la possible
adaptació del sistema de certificacions a les condicions sueques. Fins a l’inici del projecte de Masthusen l’àrea corresponia a una gran extensió de naus
industrials, rodejada d’estructures de menys entitat
com zones asfaltades o magatzems.
Actualment Masthusen consta de 18 blocs de pisos
projectats dels quals se n’han construït aproximadament la meitat.

Fig. 10: Ubicació dels casos d’estudi
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Malmö, Suècia

E 1:250.000

Brussel·les, Bèlgica

E 1:250.000

Londres, Regne Unit

E 1:250.000

Fig. 11: Plànols ciutat

Masthusen (Västra Hamnen)

E 1:30.000

Tivoli Greencity

E 1:20.000

BedZED

E 1:20.000

Fig. 12: Context urbà
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1. UTILITZA I VALORA ELS SERVEIS I RECURSOS RENOVABLES
En aquest primer punt és imprescindible identificar els recursos i serveis disponibles, per tal de posteriorment desenvolupar les estratègies per aprofitar-los o protegir-se’n segons convingui.
La teoria de la permacultura fa una distinció entre què són serveis i què són recursos renovables. Un recurs és allò que es pot reemplaçar i renovar en processos naturals, per exemple la fusta d’un arbre com
a combustible. Els serveis renovables en canvi són els que podem obtenir sense consumir la font d’origen.
Seguint l’exemple de l’arbre estariem parlant de l’ombra i refugi que ens pugui oferir.
En la construcció les nostres interaccions amb els serveis renovables es deuen majoritàriament als fenòmens
climàtics, per tant, aquest punt es centrarà principalment a identificar les característiques ambientals regionals, concretament les condicions solars, de temperatura, de pluja i de vent. Les fonts dels gràfics s’han
inclòs a la bibliografia de figures.

1.1 Sol
Nuvolositat. Les tres ciutat són similars i generalment
ennuvolades. Durant l’hivern el cel sol estar més
tapat que a l’estiu i durant els mesos d’abril a juny
Malmö té el cel una mica més clar que Londres i
Brussel·les.
Hores de sol diàries. Malmö és la ciutat que té més
hores de sol al cap de l’any i també durant el juliol,
el mes més lluminós (Fig. 15). Però entre novembre
i febrer es manté entre les 30 i 60 hores de sol per
mes, penalització molt gran si tenim en compte que
són també els mesos més freds de l’any. Londres i
Brussel·les també són obscures a l’hivern, més del
que estem acostumats a Barcelona per exemple,
però les xifres es recuperen més ràpidament.

Fig. 13 Nuvolositat mitjana
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1.2. Temperatura
Malmö és la ciutat més freda com es pot observar
en les temperatures mitjanes diàries (Fig. 16, Fig.
19). A més pot arribar a tenir dies extrems amb temperatura mitjana nocturna de -8ºC, això vol dir que
durant l’hivern pot passar que hi hagi 35ºC de diferència entre l’exterior i l’interior durant la nit. Entre
Londres i Brussel·les les temperatures mitjanes són
similars, sent Brussel·les una mica més freda i amb
temperatures extremes més a
 ccentuades.

Fig. 16: Temperatura mitjana

Malmö

Brussel·les

Londres

Fig. 4

1.3. Pluja
La ciutat amb més dies i amb més quantitat de
pluja anual és Brussel·les (Fig. 19), però els promitjos
mensuals oscilen entre els 25 i els 60mm en tots els
casos (Fig. 17). A les tres ciutats hi ha una davallada
de la pluja a finals d’hivern i un posterior augment
que succeeix al maig per a Brussel·les, al juny per a
Malmö i a setembre per a Londres.

Fig. 17: Precipitació mensual mitjana Malmö

Brussel·les

Londres

Fig. 5

1.4. Vent
La ciutat amb més intensitat de vent és Malmö, seguida de Londres i de Brussel·les respectivament
(Fig. 19). Malmö i Londres tenen vent dominant de
l’oest pràcticament tot l’any, sent Malmö la que
presenta la direcció més estable. A Brussel·les el
vent dominant varia durant l’any on hi predominen
la direcció Oest a l’estiu i Sud a l’hivern (Fig. 18).

1.5. Altres serveis i recursos renovables
El sòl és un servei a tenir amb compte per la seva
propietat de mantenir una temperatura estable,
i també caldria mencionar com a recursos reno
vables els combustibles d’origen natural (biogas,
pellets, etc.) i la fusta com a element constructiu.

Fig. 18: Direcció del vent mitjana

Malmö

Brussel·les

Londres
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Fig. 19: Estadístiques de temperatura, pluja i vent
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2. OBSERVA I INTERACTUA
En la permacultura com en la arquitectura, enfrontar-se a una situació per primer cop exigeix estudiar les
qualitats dels elements, quines són les seves propietats i quines possibilitats de relació se’n deriven.
En aquest cas doncs s’analitzarà la implantació al terreny, ja que hi trobem vinculades en una sola acció
les dues fases d’aquest principi.

2.1. Preexistències
Masthusen

Tivoli Greencity

BedZED

En el cas de Masthusen trobem que pràcticament
tota l’àrea d’intervenció estava ocupada per una
superfície prominent de naus industrials. Al sud i a
l’est d’aquestes hi trobem espais asfaltats de grans
dimensions, que serveixen com a aparcament o
zones d’emmagatzematge. Al nord ja es veu en
construcció un gran parc i a l’oest hi ha un canal,
amb el barri de bo01 a l’altra banda. Les possibles
relacions amb l’entorn són limitades degut a la
magnitud de les preexistències.

A Tivoli Greencity el terreny és eminentment buit,
amb algunes zones amb vegetació baixa i uns
pocs arbres. Pel que fa a les edificacions hi ha unes
quantes naus industrials de poca entitat a les cantonades oest i nord-est i fins i tot una petita àrea
amb cases entre mitgeres a la cantonada est. En
les parcel·les contigües trobem un teixit industrial a
sud, tocant al canal, i un de residencial a nord amb
una escola.

Pel que fa al barri londinenc la fotografia aèria més
antiga que he pogut trobar data del 2003, quan la
construcció del desenvolupament s’havia acabat
el 2001. Tot i això es pot veure pel color de l’asfalt
que és la construcció més recent del conjunt. La
zona s’ha mantingut intacta fins avui en dia, amb
el barri rodejat de construcció residencial excepte
al nord, on hi ha un centre esportiu i parcel·les de
sòl no urbà.

Masthusen (2002)

Tivoli Greencity (2013)

BedZED (2003)

E 1:7.500

E 1:6.500

E 1:4.000

Fig. 20: Emplaçament abans de la construcció
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2.2. Implantació
Masthusen

Tivoli Greencity

BedZED

La funció de Masthusen dins de Västra Hamnen
és connectiva per la seva posició dins del conjunt:
prop del bo01, del gratacels Turning Torso de Santiago Calatrava i del gran parc de Varvsparken.
Aquesta intencionalitat es contempla sobretot en el
carrer en diagonal, complementàri a la quadrícula
lògica de carrers paral·lels als límits de la parcel·la.

Així com a Masthusen els condicionants de les àrees
contigües són més importants pel seu valor i no tant
per la seva morfologia, a Tivoli es presenta el repte
de generar una transició entre el teixit industrial i el
residencial. Això s’aconsegueix amb la construcció
del pavelló Greenbizz a l’extrem sud-oest, concebut com una incubadora d’empreses sostenibles.

A BedZED com que tampoc podem saber què hi
havia abans de la construcció del barri és difícil
saber si s’han pres algunes mesures respecte a les
preexistències, però no és descabellat contemplar
que el desenvolupament és la primera transformació urbana d’una parcel·la agrícola i no s’ha
conservat res rellevant que hi hagués.

Aques eix és, a més, completament per a vianants.
Aquesta decisió és un acte de sostenibilitat ambiental però a escala de ciutat, aplicant el m
 odel de
mobilitat que es proposa des de l’ajuntament de
Malmö, mentre que localment, al millorar la qualitat de vida del barri es percep com una estratègia
de sostenibilitat social.

Els carrers centrals, com a Masthusen, també són
per a vianants o de circulació de baixa intensitat.
Pel que fa a les construccions s’ha prescindit de la
majoria de naus preexistents a excepció de les de
la cantonada nord i s’han mantingut els habitat
ges. La mesura més rellevant però ha sigut respectar els arbres de més entitat de la parcel·la i projectar en aquell àmbit un parc públic. Aquesta
intervenció en la conservació és un bon exemple
de millora social, ambiental i econòmica, ja que
són un valor afegit al barri i un estalvi d’emissions al
no eliminar-los ni portar-ne de nous.

Pel que fa a la relació amb les construccions veïnes
l’estratègia de BedZED és més aviat d’aïllament
ja que els seus carrers no tenen continuïtat en els
altres barris. D’aquesta forma es garanteix la tranquil·litat del trànsit dins del BedZED, i en el fons és
coherent amb la tradició constructiva del Regne
Unit, però renuncia a la connectivitat i a possibilitats
d’interacció no intencional. Generar un barri amb
una sola entrada i sortida no és una bona mesura
de cohesió social.

Tivoli Greencity (2020)

BedZED (2020)

Un altre fet destacable de la formació del barri de
Masthusen és la decisió de conservar part de les
naus industrials per reconvertir-les en un supermercat i així integrar-les en la transformació del terreny
en un teixit residencial.
Masthusen (2019)

E 1:7.500

E 1:6.500

E 1:4.000

Fig. 21: Emplaçament actual
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3. DISSENYA DES DELS PATRONS FINS ALS DETALLS
Aquest principi està molt lligat als dos anteriors, ja que un ús racional de l’observació de les preexistències
(tant físiques com climàtiques) dóna pas al reconeixement de patrons, els quals al entendre’ls pots aprofitar-ne el benefici.
Per aplicar-ho en l’estudi es tindran en compte dos patrons bàsics de la natura: el cicle solar i la ventilació
creuada natural, provinents de l’estudi de dos serveis renovables com són l’energia solar i el corrent d’aire.

3.1. Orientació Solar

3.3. Distribució dels habitatges

A l’hemisferi nord la opció més favorable és orientar la façana a sud, per la quantitat d’hores amb
incidència solar. Les façanes a est i oest tenen una
presència solar simètrica, però la est és molt més
avantatjosa perquè escalfa l’habitatge des del
matí. La orientació oest es considera desfavorable
ja que el sol hi incideix tard i significa que a l’hivern
no comença a escalfar fins al final del dia i a l’estiu
és una aportació extra no desitjada. La orientació
nord no té cap incidència solar a l’hivern i molt
poca a l’estiu.

Masthusen

3.2. Ventilació creuada natural
Per temes de salubritat la ventilació dels habitatges ha d’estar garantida sempre, ja sigui a través
de patis de ventilació, d’extractors d’aire o pel disseny d’habitatges passants. En l’estudi es considera
aquesta darrera opció com a especialment beneficiosa amb el valor afegit que si es poden garantir
dues façanes oposades en un habitatge segur que
una tindrà orientació a sud o, com a mínim, a est.
La ventilació creuada natural es dona quan en un
espai interior hi ha dues obertures a l’exterior en
posicions oposades, generant una corrent d’aire
entre aquestes sense aportació d’energia.
18

Aquest és el projecte on trobem més hetereogeneïtat en la tipologia: del que hi ha construït
actualment trobem tres blocs en illa tancada, un
en illa oberta, un en blocs independents i tota la
franja nord consisteix en un sol bloc continu que va
zigzaguejant. Les línies discontínues al plànol (Fig.
22) fan referència a blocs projectats encara per
desenvolupar.
brf Skeppsträdgården
Aquest bloc ens servirà com a exemple d’illa tancada i les seves característiques. Per començar, la
cantonada nord-oest sempre és de difícil tractament ja que no té cap possibilitat d’orientació favorable. A més s’ha de ser molt curós en l’elecció
del sistema de comunicacions verticals: En aquest
cas al situar-los a l’interior de l’illa es generen molts
habitatges que només tenen façana exterior a
l’oest. A l’ala nord, però, sí que es pot veure com la
situació del nucli a la façana exterior permet que
els quatre habitatges que serveix tinguin orientació
sud, dos amb possibilitat de ventilació creuada
natural i dos que no.
brf Parken
La forma del bloc continu sembla més una decisió
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formal que per criteris de rendiment energètic, ja
que és el que acumula més habitatges mal orientats i mal ventilats degut principalment a la seva
distribució de nuclis i replans i a la gran quantitat
d’habitatges en cantonada.
brf Ankarparken
Aquí són curiosos els blocs centrals, amb orientació
est-oest. El de l’esquerra és pràcticament idèntic a
les altres construccions del conjunt però girat, reduïnt la captació solar que podia guanyar amb les
balconades, i el de la dreta té la majoria d’habitatges orientats únicament a oest.
Tivoli Greencity
En aquest cas la disposició d’illes obertes elimina
en bona part els problemes d’orientació solar que
trobem als habitatges de Masthusen, i l’accés a
l’habitatge per passeres exteriors garanteix que els
habitatges siguin passants. Les úniques excepcions
són unes construccions unifamiliars a l’extrem nordest del desenvolupament, disposades per generar
una continuïtat formal amb uns edificis anteriors.
BedZED
A BedZED en canvi tots els habitatges es disposen
en fileres de cases entre mitgeres, amb accessos
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

brf Parken

Tivoli Greencity, Brussel·les

brf Ankarparken
brf Skeppsträdgården

Masthusen, Malmö
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BedZED, Londres

Fig. 22: Plànol de tipologies
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indiviudals a peu de carrer i disposades de forma
que absolutament tots els habitatges tenen la
mateixa orientació: A sud una mica inclinada cap
a l’est per alinear-se amb la parcel·la.
Per contra hi ha molts pocs habitatges passants.
Això es deu a que la ventilació es garanteix per
la instal·lació d’uns extractors naturals que aprofiten la intensitat del vent de la zona, aquest sistema s’estudiarà més endavant. A més a l’interior de
l’habitatge hi ha patis de llum que afavoreixen al
mateix temps una bona il·luminació natural i possibiliten la ventilació creuada.

3.4. Les xifres

d’us del barri, que normalment estan en conflicte.

Per realitzar l’estudi he analitzat l’orientació de tots
els habitatges en planta segona dels tres desenvolupaments.

Així com a BedZED sembla a priori que és el que
millor es posiciona respecte a la orientació solar i
la que en pot treure un benefici més gran si adopta sistemes de captació passiva, és també on la
disposició dels habitatges té més dificultats per
integrar les funcions i connexions d’espais privats i
públics, primer perquè té una circulació vehicular
tancada i s’aïlla del teixit circumdant i després per
la disposició dels espais públics, amb una plaça de
convivència veïnal que passa desaparcebuda i
un gran parc al nord-est que queda segregat de
l’estructura residencial.

Pel que fa a la orientació solar el projecte de Masthusen presenta els pitjors resultats, amb el 50% dels
habitatges orientats a sud i 16 habitatges (8,08%)
amb només façana a nord, dels quals 6 estan situats a brf Parken (franja nord amb bloc continu) i 7
a brf Ankarparken (blocs independents). Un 34,85%
dels habitatges del barri no són passants.
A Tivoli Greencity no hi ha cap habitatge amb
només orientació a nord però si que n’hi ha uns
pocs amb orientació oest, corresponents a les cases unifamiliars esmentades anteriorment. També
són els únics casos on els habitatges no són passants.
A BedZED el 100% de les cases té orientació sud
però la gran majoria (76,32%) no són passants com
ja s’ha comentat.

Fig. 23: Patis de llum a BedZED

Habitatges en planta segona

Trobo interessant afegir un apunt sobre el compromís entre la sostenibilitat ambiental i la proposta

Masthusen
Nº d'habitatges

Orientació solar

Habitatge passant

En canvi, a Tivoli Greencity, tot i no tenir una orientació perfecta ni homogènia a sud, la disposició
d’illa oberta genera unes connexions molt franques
entre els carrers exteriors i els patis interiors comunitaris, generant un equilibri entre els beneficis de
l’orientació solar i les interaccions que es puguin
generar al barri. D’una manera molt més matussera, a Masthusen no hi ha remordiments per sacrificar quatre o cinc habitatges per planta amb una
orientació pobra a oest a canvi de tenir el balcó a
la plaça central.

Tivoli Greencity

percentatge

Nª d'habitatges

BedZED

percentatge

Nª d'habitatges

percentatge

Sud

99

50,00

Est

50

25,25

Oest

33

16,67

Nord

16

8,08

Sí

129

65,15

84

93,33

9

23,68

No

69

34,85

6

6,67

29

76,32

29

14,65

5

5,56

0

0,00

Orientació N/O + hab. no passant

75,25
24,75

65

72,22

17

18,89

8

8,89

0

0,00

91,11
8,89

38

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

100,00
0,00

Fig. 24: Anàlisis orientació solar i habitatges passants en planta segona
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4. CAPTA I EMMAGATZEMA ELS RECURSOS
Aquest és potser el principi més evident i fàcil d’aplicar a l’arquitectura sostenible: s’han de dissenyar
estructures que puguin treure profit dels recursos i serveis. Aquest apartat doncs, servirà per tenir una visió
general dels elements que utilitza cada desenvolupament per capturar i emmagatzemar els recursos. El
seu funcionament es tractarà en detall en els principis vinents.

4.1. Masthusen (brf Ankarparken)
Estructures passives
1. Balcó-galeria (a sud)
2. Col·lector d’aigues pluvials
3. Coberta vegetal
4. Hort urbà

4. Hort urbà

7. Intercambiador
de calor

5. Plaques solars
3. Coberta vegetal

Estructures actives
5. Plaques solars
6. Calefacció comunitària
7. Intercambiador de calor
8. Dipòsit d’aigua
1. Balcó galeria orientat a sud

8. Dipòsit d’aigua

6. Calefacció comunitària

2. Col·lector d’aigües pluvials
Fig. 25: Secció esquemàtica brf Ankarparken E 1:200
El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.
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4.2. Tivoli Greencity

Què són els sistemes passius?

Estructures passives

Els sistemes passius són aquells que no necessiten d’una aportació d’energia per funcionar. Un exemple
present en tots els casos d’estudi és que la recol·lecció primera de l’aigua pluvial s’efectua per gravetat.

1. Habitatge passant
2. Col·lector d’aigues pluvials
3. Col·lector d’aigues grises
4. Coberta vegetal
5. Hort urbà
6. Façana vegetal
Estructures actives
7. Plaques fotovoltaiques
8. Planta de tractament d’aigües grises
9. Calefacció comunitària
10. Intercambiador de calor

10. Intercambiador
de calor

5. Hort urbà
7. Plaques fotovoltaiques
4. Coberta vegetal

1. Habitatge passant

6. Façana vegetal

9. Calefacció comunitària
3. Col·lector d’aigües grises

2. Col·lector d’aigües pluvials
8. Planta de tractament d’aigües grises

Fig. 26: Secció esquemàtica Tivoli Greencity E 1:200
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4.3. BedZED

Què són els sistemes actius?

Estructures passives

Per contra, els sistemes actius són aquells que necessiten una aportació externa d’energia per al seu funcionament. Després de la recol·lecció passiva de les aigues pluvials es necessita de bombes per impulsar-la cap a la cisterna del vàter o les altres zones que la requereixin.

1. Pati de llums
2. Galeria
3. Col·lector d’aigües pluvials
4. Extractor d’aire amb intercambiador de calor
5. Coberta vegetal
6. Hort urbà
Estructures actives
7. Plaques fotovoltaiques
8. Planta depuradora
9. Calefacció comunitària

4. Extractor d’aire amb
intercambiador de calor

5. Coberta vegetal
7. Plaques fotovoltaiques
1. Pati de
llums

6. Pati/hort urbà

3. Col·lector d’aigües
pluvials

2. Galeria

9. Calefacció comunitària

3. Col·lector d’aigües pluvials

8. Planta depuradora

Fig. 27: Secció esquemàtica BedZED E 1:200
El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.
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5. UTILITZA SOLUCIONS PETITES I LENTES
Els punts anteriors han servit per fer un estudi inicial conjunt dels tres casos. A continuació aprofitaré els
principis restants per fer un anàlisi més en detall de les diferents estructures i estratègies dels projectes.
Aquest principi s’assembla molt al “pensa global, actua local”, ja que en el text s’incentiva el comerç de
proximitat i a empetitir els sistemes dels que formem part per fer-los més sostenibles. També es valoren molt
positivament les estructures que atribueixen a la senzillesa un valor afegit.
En l’arquitectura els sistemes passius encaixen a la perfecció amb aquesta definició, així com també s’hi
poden relacionar altres sistemes com les plaques fotovoltaiques i la ventilació no mecànica.

The BedZED Story

The original plan was for these northern sides to
be occupied by two-storey workspaces and ‘livework’ units with people working from home in them
throughout the day.

sunspace, the double glazed doors and windows
which separate it from the rest of the home can be
opened to allow this warmed air to flow through
the rooms.

The heat from the occupants’ equipment such
as office computers would provide much of the
space-heating required in BedZED’s work areas,
which also have generous daylighting from
overhead roof lights.

Whenever the air temperature in the sunspace
becomes uncomfortably cool (late or early in the
day, at night, or when there is a heavy overcast) it
can be closed off from the rest of the home by
shutting these doors and windows.

Most of BedZED’s homes, however, have
conservatory-like ‘sunspaces’ behind big, south
facing glazed facades; these are the key solar gain
design feature. These sunspaces are found on all
three storeys and are some four feet (1.2 m) deep.
During sunny periods, and even under a light
overcast of clouds, the air within them is warmed
by the sun – the greenhouse
Once a
Fig.effect.
28: Façana
est
comfortable temperature is reached in the

During summer, when the air temperature inside
the sunspaces can become uncomfortably hot, the
exterior windows in the sunspaces can be opened
to allow cooling. Even in midwinter, the sunspaces
can provide daytime space heating when the sun is
shining. In essence, the sunspaces offer a very
simple way of using and controlling passive solar
heating.bloc a brf Ankarparken on
d’un

es veu la simetria de balcons a sud i a nord.

5.1. Captació solar passiva
Un sistema de captació passiva ben dissenyat pot
reduir molt la demanda energètica de l’habitatge
fins i tot en regions fredes, i depèn en gran part de
l’orientació solar (analitzada en el tercer principi),
ja que amb una mala orientació de base no és
possible aconseguir una incidència solar suficientment significativa.
Masthusen
Aquest és l’exemple que mostra menys interès per
la captació solar passiva des del disseny: el 50%
dels habitatges no té cap façana amb orientació
sud i no hi ha un tractament diferencial de les obertures segons l’orientació.
Es podria arribar a comprendre que amb hiverns
tan freds i amb poca llum es prioritzi la conservació
de calor a la captació solar, però algunes de les
decisions identificades són ilògiques independentment que es busqui la captació o la conservació de
calor, com un edifici a brfAnkarparken on trobem
el mateix balcó en habitatges orientats a sud en
una banda i a nord en l’altra (Fig.39),

Fig. 29: Façana sud amb espai galeria de BedZED
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Tivoli Greencity
Els habitatges passants de Tivoli Greencity permeten
bona orientació solar en la majoria d’habitatges.
L’orientació de les façanes no és homogènia en el
desenvolupament, cosa que fa variar la capacitat
de captació. Podriem atribuïr-ho als esforços per
generar circulacions i espais semiprivats interessants. En alguns blocs les obertures a nord són més
petites i en menor quantitat que a sud però n’hi ha
d’altres, especialment quan la cara nord té façana
a carrer, que això no passa. En les fonts consultades
sobre el projecte es fa referència més d’un cop als
avantatges del disseny d’habitatges passants per
augmentar l’aportació de llum natural, però en
cap moment es menciona una millora energètica
per incidència solar.
BedZED
En aquest cas sí que és indiscutible que hi ha hagut
una voluntat d’aprofitar al màxim la captació solar passiva, amb una orientació homogènia de tots
els habitatges a sud i una façana completament
vidriada en aquesta orientació. És un exemple que
en una regió freda és possible apostar per aquesta
estratègia.
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

About 70% of the heat from the exfiltration air is recover
places where the airflow is strong and more resistance is
this way (Lazarus, 2003).
permitted, more layers of Fiwihex weaves can be added to
increase the gain in heat Elrecovery.
Furthermore,
in de BedZED
cas és que tot
i que els habitatges
permeten
la
ventilació
creuada
pels
5.2. Ventilació natural
combination with ground heat
storage, the efficiency can patis de llum
es necessitava una forma de garantir la renovació
be increased further.
d’aire sense pèrdues de calor, com passa en els
Masthusen
casos anteriors
ambpowerful
les instal·lacions
Thermal buoyancy-driven systems
are more
in d’extracció
mecànica. Com que Bioregional volia apostar per
Aproximadament summer
dos terços
delstohabitatges
no heat gain from solar radiation.
due
the greater
sistemes de captació passius, va contactar amb
són passants pel que queda impossibilitada la venuna empresa
When
possible more
powerful
airflowtecnològica,
is not fullyArup,
usedque portava 10
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patis the
d’instal·lacions
tampoc
anys amb un projecte d’investigació sobre captapermeten la ventilació
natural ventilation,
sinó que la renofor cooling
this greater
airflow
canvelocitat.
be used to
ció de vent
de baixa
vació de l’aire es garanteix per un sistema mecànic
recover
a larger
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d’extracció i impuls
forçat amb
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i
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A
més
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losses
in winter
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significant when this heat
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són dependents
tot l’any
tal d’aplicar-ho a l’habitatge es van haver
de la maquinària per
garantir
la
ventilació.
beneficial to the ventilation system,
butprofessionals
is used primarily
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i
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una
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oficial. Finalment,
to generate heat that is stored in the underground storage.
Tivoli Greencity

En el projecte belga sí que hi ha opció a la ventilació creuada natural en tots els habitatges però
també hi ha una instal·lació d’extracció mecànica amb intercambiador de calor, de forma que a
l’hivern es pot operar amb l’extracció mecànica
i quan les condicions climàtiques permeten relaxar les mesures d’estanqueitat ventilar l’habitatge
amb les finestres.
BedZED
Aquest cas és el que em cridava més l’atenció
d’entrada ja que el projecte té unes xemeneies
de colors molt singulars i aparents i hi tenia una
desconfiança inicial ja que em semblava extrany
desenvolupar una innovació tecnològica complexa per suplir una funció que es pot dur a terme
obrint dues finestres.

la dedicació dels recursos i esforços va valdre la
pena al poder garantir tot l’any i sense sacrificar
l’estanqueïtat de l’edifici una correcta ventilació.
La xemeneia ha sigut guanyadora d’uns quants
premis d’innovació tecnològica i a dia d’avui se
gueix funcionant sense grans avaries ni queixes dels
usuaris.

Fig. 30: Axonomia explotada de la xemeneia

de BedZED
Fig. 7.2. Wind cowld’extracció
exploded
view

Podria semblar que aquest sistema és complicat
(molt més que dues finestres) i per tant s’oposa al
contingut d’aquest apartat, però Holmgren assenyala que “els sistemes s’han de dissenyar per efectuar funcions a l’escala més petita que sigui pràctica
i energèticament eficient per aquella
funció”*.
- 8/14
- Així
doncs no hem de renunciar a un sistema complex
si és beneficiós, sempre que el que proposi no es
pugui assumir amb un de més senzill.

*Font: Holmgren, David (2002). Permacultura, Principios y senderos más
allá de la sustentabilidad. Editorial Kaicron, 2002. ISBN: 978971758197
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Fig. 31: Vista exterior de la xemeneia
d’extracció
de BedZED
Photovoltaics

9. Harnessing renewable energy using subspaces, photovoltaics, and wind cowl ventilation.

‘Demand for
the BedZED
homes has been
exceptional.
There is a long
waiting list of

The need for the boilers normally provided alongside CHP
to cope with peaks of winter heating demand was also
eliminated by reducing these peaks enough for heat demand
to match the CHP peak heat output.

PV for powering the buildings was originally discarded
because its capital cost is too high to recover through savings

The Grid electricity import/export connection is used as a
cost-effective alternative to conventional standby boiler
plant. Thus, the total heat and domestic hot water demand
is met by a CHP unit sized to match the annual BedZED
electricity demand.

southern facçade in anticipation of future PV costs reductions.
Subsequently the opportunity of EU demonstration grants
arose. Given that the buildings were already carbon neutral
with the bio-fuelled CHP, this prompted detailed study of

in relatively
cheap mains electricity.
Nonetheless,
the buildings
ETSAB | TFG
| Bernat
Rehues
Garreta
were still future-proofed to accept solar collectors on their
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5.3. Materials propers i indústria local
Masthusen

Justament en el moment de construïr l’edifici és
quan es produeix un desplegament més gran de
recursos. Una estratègia per reduïr les emissions, a
més de l’elecció dels materials (que s’estudia al
principi següent) també s’aconsegueix en procurar
reduïr el transport dels materials.
En aquest sentit l’únic dels projectes que ha mostrat
una preocupació és el barri de BedZED, que calcula que aproximadament un 52% del pes de la construcció prové d’indrets a menys de 60km.

Tivoli Greencity

5.4. Captació solar activa
Els panells fotovoltaics són la tecnologia més popular quan pensem en aplicacions tecnològiques
sostenibles. La correspondència d’aquest sistema
amb els valors d’aquest principi no es deu a l’element en si, que és d’una complexitat en tecnologia i materials força elevada, sinó per la seva capacitat de produir electricitat localment i, per tant,
reduint la dependència del desenvolupament de
les superestructures de creació i distribució d’electricitat que, a més, es generen molts cops del consum d’energies no renovables com la nuclear, el
gas o el carbó mineral.

BedZED

Masthusen
Al desenvolupament suec no hi ha plaques fotovoltaiques sinó que són plaques solars. Generen aigua
calenta per millorar el rendiment de la calefacció,
pel que a l’estiu queden pràcticament en desús.
Tivoli Greencity
Fig. 32: Intal·lació de plaques fotovoltaiques i solars
a les cobertes dels desenvolupaments
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voltaiques, que alimenten els usos comuns, com la
bugaderia compartida, la ventilació forçada i les
calderes de gas.
BedZED
Originalment l’instal·lació es va pensar per a ús
exclusiu de càrrega de vehicles elèctrics, però al
ser una tecnologia encara en desenvolupament
(i encara més fa vint anys) s’ha aprofitat majorità
riament per als usos domèstics de cada habitatge.

5.5. Altres consideracions
Les solucions lentes
Fins ara els punts han tractat de la reducció en
l’escala o en el consum de recursos, però no fan
referència a la lentitud, l’altre valor que promou
aquest principi. El cas és que al ser la construcció
un sistema estàtic i no en constant creixement com
l’agricultura és difícil pensar en quins casos la lentitud pot afavorir un sistema.
Un àmbit que hi pot fer referència és la promoció
de la mobilitat lenta en bicicleta en contra dels
cotxes. En aquest sentit tots els desenvolupaments
redueixen l’aparcament de vehicles de motor i
augmentant els de bicicletes.
Una altra possible aplicació estaria relacionada
amb el rendiment econòmic: incloure sistemes
d’eficiència energètica té un cost a què no estem acostumats, però es compta que a la llarga
el seu rendiment compensarà les despeses inicials.
Aquesta actitud de saber esperar a obtenir el benefici a llarg plaç sí que es correspon amb el que
promou aquest principi.

A Tivoli hi ha una gran quantitat de plaques foto-

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.
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6. PRODUEIX SENSE MALGASTAR
En aquest cas el que David Holmgren assenyala és que la societat s’ha acostumat a un model de consum/excreció en el qual no ens fem responsables dels residus que generem. Cada fase d’extracció,
manufactura i desmantellament o reciclatge dels materials té un cost ambiental del que molts cops no
en som conscients.
En aquest punt doncs s’estudiarà l’impacte ambiental de la construcció i també les situacions on s’utilitza
el residu com a oportunitat.

6.1. Els materials
Els materials de construcció no es caracteritzen ni
per la seva fabricació sostenible ni per ser susceptibles de ser reciclats ni tampoc per ser fàcilment
degradables.
Això es deu en gran part a que la construcció
moderna es basa en sistemes multicapa on cada
element està especialitzat en realitzar una funció
molt concreta (capacitat resistent, aïllant, impermeabilitzant, etc.) i es prioritza que tingui el millor
rendiment possible abans que les seves propietats
ambientals. A més al produir-se un enderroc és
molt dificil d’aprofitar la runa si els elements estan
mesclats.
Per tal de fer la millor selecció possible de materials
i sistemes constructius la petjada de carboni és una
eina que permet fer una aproximació dels costos
ambientals d’un producte. La seva aplicació però
és extensa i contempla moltes variables, per tant,
en aquest estudi es farà un anàlisis senzill només
sobre els elements resistents i els aïllants tèrmics, ja
que són els que ocupen el major volum dels cossos
edificats. A Masthusen, per la seva heterogeneitat
m’he centrat en el cas de brf Ankarparken.
Fig. 33: Tivoli Greencity en el procés d’aixecament de l’estructura
El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.
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Masthusen i Tivoli Greencity
La descripció es pot fer conjunta ja que els materials i mètodes de construcció en els dos casos són
els mateixos.
Trobem una estructura de murs de càrrega i forjats
fets de panells de formigó prefabricat i aïllament
exterior tipus SATE de poliestirè expandit (EPS) a la
façana i d’espuma de poliisocianurat (PIR) a la coberta (a brf Ankarparken no he pogut confirmar
aquesta última). El fet que els dos sistemes siguin
tan similars es deu als criteris de valoració del certificat Breeam. Segons el manual de certificació
(versió per Espanya) es valoren positivament els
següents criteris:
- Sistemes industrialitzats prefabricats que generin
pocs residus a l’obra.
- Disseny modulat que eviti fer retalls.
- Eliminació dels ponts tèrmics.

Fig. 34: Estructura i encaixos dels panells
de formigó de brf Ankarparken

- Criteris de deconstrucció i desmuntatge, és a dir,
no unir de manera irreversible materials amb diferent potencial de reciclatge. El manual assenyala
específicament un gran potencial de reciclatge
del formigó, amb una indústria ja desenvolupada
de plantes per realitzar-lo.

sits d’assegurança per l’obtenció de la hipoteca,
cosa que hagués complicat moltíssim la venta dels
habitatges.
Els forjats són peces prefabricades de formigó alveolar pretesades. Es van triar així pels pocs residus
que generaven a l’obra i per optimitzar secció-
capacitat resistent. Es va descartar un forjat de
bigues de fusta vistes ja que es va prioritzar solucions amb molta massa per obtenir inèrcia tèrmica.
L’aïllament és de llana de roca als murs, poliestirè
expandit (EPS) al contacte amb el terreny i poliestirè extruït (XPS) a la coberta. La decisió del tipus
d’aïllament es deu a que tant al terreny com a
la coberta es requereix una resistència a la compressió que la llana de roca no pot garantir.

6.2. La petjada de carboni
La petjada de carboni és un indicador molt uti
litzat perquè redueix en una sola xifra, kg de CO2
emesos per kg de material (kgCO2e/kg), el valor
ecològic d’un material. Aquesta eina és molt útil
però necessàriament obvia algunes qüestions.
Les xifres de la taula Fig. 36 mostren la petjada de
carboni cradle to gate (del bressol a la porta) de
diferents materials, és a dir, contempla els processos de extracció, manufactura i transport.

BedZED
l’estructura és d’acer, amb la particularitat que
unes 40 tones d’aquest és reaprofitat d’un projecte
de renovació de l’estació de trens de Brighton, a
70 km de l’indret.

Fig. 35: Aïllament d’EPS a brf Ankarparken
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Els murs són de fàbrica de maó. En el procés de
projecte es va plantejar l’utilització de murs de
terra comprimida però haurien hagut de ser massa gruixuts i no haguessin complert amb els requi-

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

Els element resistents
Pel que fa als materials resistents veiem que l’acer
és molt més emissiu que el formigó, que sembla
una de les millors opcions, però l’acer sol reciclar-se
molt, fent que aquesta xifra pugui variar depenent
del cas, reduint-se significativament. En el cas concret de BedZED encara seria més baixa ja que el
material s’ha reutilitzat sense passar per un procés
industrial.
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

En la taula he afegit específicament la fusta contralaminada (CLT) perquè es basa en un sistema
constructiu molt similar al dels desenvolupaments
de certificació Breeam, amb murs de càrrega i
aïllament SATE amb ruptura del pont tèrmic i amb
massa tèrmica com es buscava a BedZED. Un argument lògic de perquè la fusta no es va utilitzar
en aquest últim és que la tecnologia del CLT fa 2
vint anys encara s’estava desenvolupant i era molt
més costosa.

En el cas dels aïllaments la petjada de carboni és
més honesta perquè es tracta de productes lleugers en tots els casos. E
 videntment hi ha factors
que farien variar els valors, com la capacitat aïllant
dels materials (que faria variar el volum i massa emprats) però en general la dada que s’obté és molt
més fiable.
En la base de dades consultada no he pogut trobar tots els aïllants utilitzats en els casos d’estudi (hi
falten l’espuma de poliisocianurat (PIR) i el polies
tirè extruït (XPS)), però tot i així es pot observar la
clara separació en franges dels materials d’orígen
sintètic, mineral i orgànic, sent els materials sintètics
molt més emissius per més del doble de diferència.
Tot i això l’aïllant tèrmic sostenible és de difícil
aplicació perquè els materials sintètics tenen pro
pietats de rigidesa i resistència a compressió que
els altres no tenen fent-los imprescindibles en algunes ocasions, mentre que els materials d’origen
orgànic tenen un gran inconvenient que és que
són inflamables, restringint-ne moltíssim l’ús perquè
s’han de protegir.

petjada de carboni
(kgCO2e/kg)

Material
Material resistent

Hi ha un material de construcció que estranyament
no s’ha utilitzat en cap dels projectes que és la fusta estructural. En la taula es pot veure com té una
petjada de carboni negativa. Això es deu a que
la fusta un cop assecada té la propietat d’absorbir diòxid de carboni de l’atmosfera, fent que en
la suma dels processos de producció i transport
resulta que absorbeix més CO2 del que es necessita per produïr-la. A més com es comentava en
el primer punt, es tracta d’un recurs renovable: si
l’explotació és responsable (hi ha certificacions a
tal efecte) la fusta és restituida per altres arbres.

Els aïllaments tèrmics

Acer inoxidable

1,55

Ciment

0,91

Maó ceràmic

0,22

panell de formigó prefabricat

0,18

Formigó in situ

0,15

Fusta contralaminada (CLT)

-1,20

Fig. 36: Petjada de carboni dels elements
estructurals segons ICE DataBase

Sobre l’elecció dels materials
Així doncs, tant com pels materials estructurals com
pels aïllants, molts cops ens veiem obligats a escollir
el més lleu dels mals, ja que el propi acte de construir és en si anti-sostenible, i les solucions més res
ponsables solen tenir grans problemes vinculats:
els elements de bioconstrucció com murs de terra
compactada o palla no solen estar homologats ni
tenen capacitats resistents tan elevades per les ciutats densament poblades d’avui en dia, i els aïlla
ments orgànics no inflamables de llana natural o
suro no tenen encara processos industrials efectius
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petjada de carboni
(kgCO2e/kg)

Material
Aïllament tèrmic

El cas del formigó és enganyós a l’inrevés ja que
té una xifra d’emissions baixa en comparació però
és un material que s’utilitza en quantitats molt més
grans que els pòrtics d’acer, de fet és el material
més utilitzat del planeta després de l’aigua. Per
altra banda el propòsit de treballar amb panells
prefabricats per reduir residus a obra i permetre
la reciclabilitat és interessant però s’ha de tenir en
compte en el transport necessari per totes les tonelades de formigó utilitzat i que el reciclate es limita
a reduir el formigó a àrid, procés que es degrada
molt més fàcilment amb la repetició que la fosa
d’acer, i que no està incentivat econòmicament
pel baix preu del formigó, fet que no passa amb
els metalls. Així doncs, tot i que el formigó de Tivoli
Greencity i Masthusen té capacitat de ser reciclat,
la certesa de que ho acabi sent és més baixa que
en l’acer de BedZED.

Espuma de poliuretà (PUR)

4,26

Poliestirè expandit (EPS)

3,29

Llana de vidre

1,35

Llana de roca

1,12

Llana de fusta

0,98

Fibres de cel·lulosa

0,63

Suro

0,19

Fig. 37: Petjada de carboni dels aïllaments segons ICE DataBase
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ntier en appliquant le modèle LEAN. Ce modèle de gestion et
ction vise notamment à augmenter la qualité des chantiers
ervenants de chantier. Le modèle LEAN tend à favoriser une
epreneurs et ouvriers en créant des espaces et des moments
chantier (entrepreneur, sous-traitant, ouvriers, etc.) en se
principe de travail du LEAN est de créer de la valeur pour le
es frais liés aux gaspillages dans les processus de l’entreprise
leur ajoutée pour le client (réduire les coûts et optimiser les
vices de construction, mais aussi les stocks déraisonnables,
sous-exploitées, etc. Le LEAN management permet donc
ier en réduisant les erreurs et donc la production de déchets
u travers de
la responsabilisation
de tous les acteurs.
Types
de bois collectés

en el primer cas i preus desorbitats en el segon.

Tomato Chili Project

L’acte de construir és i serà contaminant, això ho
hem d’assumir i al final haurem d’elegir la millor de
les solucions sense que n’hi hagi cap que sigui pura
ment bona. Ara bé, ser conscients d’aquest fet no
fa permissible eludir responsabilitats, és a dir, com ja
hem vist es pot argumentar amb facilitat que el formigó prefabricat és menys emissiu que el formigó
in situ, i ho és, però això no el converteix en un material sostenible, i encara menys quan existeixi una
indústria eficient que ho és més com passa amb la
fusta estructural.

A Tivoli Greencity es va aplicar un sistema de classificació i separació dels residus de la construcció incorporant a l’obra la figura del “guàrdia de residus
d’obra” o “valorista” que supervisava i organitzava
el bon emmagatzematge dels residus. Tot i així, una
de les valoracions que fa un informe sobre aquest
sistema és que no hi ha una rentabilitat econòmica
lligada a aquesta nova figura i la seva feina.

6.3. Els residus com a recurs i oportunitat
El cas BedZED
L’associació Bioregional ha calculat que durant
la construcció del barri es van utilitzar 3.304 tones
de material reciclat o reutilitzat (un 15% del total),
1.000 de les quals eren sorra resultant de molir vidres
reciclats, per situar a sota del paviment exterior.

selon

Fig. 38: Zones des
de circulació
i emmagatzematge
Marquage
zones de
circulation, stockage et déchet
de deixalles (Tivoli Greencity)
selon le modèle LEAN. (photo : CSTC)

Production des pièces de la serre

Un dels fracassos d’aquesta estratègia es va produir
quan van intentar desenvolupar una cadena de
subministrament de portes reutilitzades dissenyant
un sistema de recollida pels diferents magatzems
de materials recuperats de la zona. El gran cost de
mà d’obra i la quantitat de portes de mides inferiors als estàndards van acabar per fer fracassar el
sistema i finalment van haver de buscar solucions
de baix preu per compensar les pèrdues, resultant
la opció final unes portes provinents de Sud-Àfrica,
però, això si, amb fusta certificada (FSC).

n de déchets de chantier » ou « valoriste »pour la collecte et
ers sont des employés d’entreprises d’économie sociale qui
art, à la mise en place d’un plan de gestion des déchets pour
poste de travail, tri, monitoring, rangement des containers,
ure sécurité sur chantier (bâchage des containers, ouverture
ffichage et signalisation, nettoyage du chantier, etc.).
Per als altres materials hi ha un document molt inntier (société Levanto1) est principalement chargé de ranger teressant de la pròpia associació Bioregional que
ugmenter le taux de remplissage. Le valoriste est entré en explica l’obtenció i la gestió de tots els elements
reciclats i reutilitzats a l’obra*.
antier 09/2016) et les résultats de son travail permettent * Lazarus, Nicole, (2002). BedZED: Toolkit Part 1. A guide to construction
Fig. 39: Hivernacle de Tomato Chili Project
Serre
installée
lus les containers
par rapport à un remplissage « en vrac » materials for carbon neutral developments. Bioregional, 2009.
rdien de30chantier
est d’augmenter
nombre Estudi
de fractions
TC)
El segell ecològic,
una aproximació le
permacultural.
de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

Malgrat tot, gràcies a la classificació de residus
una associació veïna, “Tomato chili”, instal·lada
a Greenbizz (l’altre edifici del desenvolupament
inaugurat uns anys abans) va demanar de reapro
fitar alguns residus, majoritàriament de fusta, per
construïr uns petits hivernacles desmuntables. L’objectiu era fer una demostració de reciclatge en la
mateixa parcel·la alhora que es gestionava com
un procés participatiu. És un exemple claríssim de
sostenibilitat social, ja que té una influència sobre
individus que hi participen i que ho veuen i ajuda
a la creació d’ideologia i consciència ambiental.
Amb tot, hem de ser conscients que aquesta acció si s’intenta promoure com a estratègia de
sostenibilitat ambiental (com passa amb la font
consultada) acaba convertint-se en una espècie
de ridiculització del que representa: Tractar-la com
a una “simbiòsi industrial amb transport reduït a
zero” no fa cap favor al Tomato Chili Project, que
lluny de ser una intervenció a gran escala el seu
interès radica en la divulgació de valors sostenibles.

ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

6.4. La calefacció centralitzada

BedZED

Al començar l’estudi no m’esperava que els tres
casos optessin per un sistema de calefacció compartida, però això els ha permès que la maquinària
que produeix la calor sigui molt més eficient.

A BedZED el sistema aprofitava la fusta de la poda
municipal, que s’havia de gasificar primer (s’obtenia carbó com a matèria secundària) i després
processar (Fig. 15). Els problemes tècnics i de manteniment però la van obligar a tancar a 2005 i substituïr-la per calderes de gas, que el 2017 van tornar
a ser substituïdes per una caldera de biomassa de
pellets de fusta, que segueix sent un recurs reno
vable però ja no és de proximitat.

Els tres projectes utilitzen sistemes CHP (combined
heat and power) o anomenat també cogeneració.
Aquests sistemes es basen en aprofitar l’energia tèrmica residual d’un generador elèctric per obtenir
aigua calenta. La màxima de convertir el residu
en oportunitat correspon exactament amb aquest
model on actualment l’energia tèrmica s’ha tornat el producte principal i l’elèctrica el secundari.
L’eficiència del generador compensa les pèrdues
que pugui haver en la transmissió, que, a més, es
produeixen sota terra, on la inèrcia contribueix a la
conservació.
Masthusen
El projecte suec és bastant diferent dels altres dos,
ja que el sistema de calefacció és comú en tot el
districte, política àmpliament estesa a Suècia. L’energia es genera per cogeneració de la crema de
residus amb l’afegit que les indústries poden vendre excedent a la xarxa. La ciutat està investigant
també sistemes de geotèrmia profunda (pous de
fins a 6 o 7km de profunditat) per aplicar en el futur.
Tivoli Greencity
Aquí la producció de calor prové d’una combinació de calderes de gas natural, un mòdul cogenerador CHP i una estufa de pellets. Es contempla
en un futur que es pugui produir biogas en el propi
emplaçament, però actualment no es pot perquè
la normativa local no ho contempla.

7. Kitchen adjacent to sunspace.

Building massing and orientation
One analysis result was to recommend distinctly different
orientations for the varying building uses of homes and
workspaces. The latter have potentially high occupancy
levels and office machine heat gains which, added to solar
gain, can at times give too high a room temperature and
prompt a need for summer supplementary mechanical
cooling. These spaces are thus best orientated north;
maximising natural daylight, reducing the need for daytime
artificial lighting, and avoiding excess solar heat gain. The
high thermal inertia room surfaces mean that workspaces
can easily accept institutional standards of office equipment
heat gain, and maintain peak summer comfort conditions
using only passive cooling plus cool night natural ventilation.
Homes, on the other hand, have less occupancy density
and less internal heat gains, so by facing south, gain useful
benefit from supplementary solar heat gain.
The thermal inertia coupled with cool night ventilation
also keep summer room temperatures low enough when
otherwise well-insulated homes would need mechanical
cooling to avoid summer overheating.

Establishing capital cost viability for small-scale CHP is
at best difficult, but for a prototype bio-fuelled version is
even more challenging because the gasifier fuel treatment
system all but doubles its cost until in future it can be
mass-produced. Consequently, the aim was to roughly halve
the building’s energy demand, so reducing the plant size
needed and making bio-fuelled CHP viable. The mix of
building uses with their diversified overall demand peaks
also helped.
Likewise, the elimination of fans and pumps, and the use
of EU ‘A’ rated domestic appliances, low-energy compact
fluorescent luminaries, and meters visible to the consumers,
were all aspects of reducing electrical energy demand.
The design identified other capital costs to help fund the
CHP. As well the 100 or so gas-fired boilers normal for a
project of this size, also omitted were radiator systems
in the dwellings and the piped mains gas connections.
Similarly
theEsquema
passive building
for non-domestic
Fig. 40:
dedesign
la distribució
de l’aigua calenta a Tivoli Greencity
uses helped reduce mechanical and electrical fitout costs.

Bio-fuelled combined heat and power (CHP)
The earliest concepts for BedZED centred on the idea of
home energy autonomy, with each dwelling operating solely
on the ambient energy it could harvest from its own site.
This led to the energy-consuming systems in the dwelling
being reduced enough to match the energy harvested from
solar via PV, thermal collectors, and a small wind turbine.
However, in cost terms this was not viable within current
cost yardsticks and so the thinking turned to wider local
community autonomy, eventually identifying bio-fuelled CHP
as a potential solution.
A key element of sustainability and its resource productivity
is finding waste streams and using them as raw materials.
An existing local community waste stream was identified in
the form of urban tree waste. Tree prunings had previously
been consigned to landfill by the local authority, but the
increasing landfill tax made them an ideal alternative low
cost energy source. Its origin from trees also gave renewable
credentials to this waste, with the carbon emitted from
combustion being re-absorbed by the continued tree growth.
A proprietary gasifier system converts woodchip into a
wood-gas suitable for fuelling the CHP’s spark ignition engine.
4

Enviro 04

CHRIS TWINN
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8. Bio-fuelled combined heat and power.
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Fig. 41: Esquema de funcionament del sistema original CHP de BedZED
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7. APLICA L’AUTOREGULACIÓ I ACCEPTA LA RETRO-ALIMENTACIÓ
Els conceptes d’autoregulació i retroalimentació fan referència a l’autonomia dels sistemes, és a dir, a
reduir-hi la intervenció humana. L’ideal permacultural seria aconseguir la capacitat de dissenyar sistemes
productius completament autònoms, sense necessitat de despesa humana ni mecànica.
En l’arquitectura em sembla adient analitzar les estratègies d’aprofitament de l’aigua de cada cas d’estudi, ja que cada un es relaciona de forma diferent amb el criteri de retroalimentació.

7.1. La coberta vegetal

Tivoli Greencity

Una estratègia comuna en els tres desenvolupaments són les cobertes vegetals. Es tracta de zones
de la coberta amb terra i plantes de poca entitat, com gespa o crespinell que ajuden a retenir
l’aigua en moments de pluges fortes i permeten
reduir el dimensionat dels sistemes d’evacuació
perquè l’alliberen lentament. Aquesta és una mostra d’un sistema d’autoregulació senzill que ofereix
un benefici en la gestió de l’aigua de forma quasi
autònoma.

Al desenvolupament belga trobem sistemes
d’aprofitament d’aigües pluvials tant en l’espai
públic com a les construccions.

7.2. Reaprofitament de l’aigua
Masthusen

Fig. 42: Secció de la conca d’infilltració corresponent al carrer
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L’aprofitament de l’aigua a Masthusen és certament limitat. L’únic sistema a part de la coberta vegetal el trobem als blocs d’Ankarparken on
s’aprofita l’aigua pluvial dels espais públics per al
rec de la vegetació (Fig. 30). Això es deu a que
necessitaven poder recollir 2/3 de l’aigua de superfícies dures, per complir amb el requisit Breeam.

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

En els edificis s’ubiquen cisternes de recuperació
d’aigües pluvials provinents de la coberta, que
s’utilitzen per les necessitats d’usos comuns de
l’edifici: la neteja, el rec de plantes i principalment
pel servei de bugaderia centralitzat. Aquesta aigua, juntament amb les aigües grises de les dutxes
i rentamans fan cap a una petita planta de tractament i posteriorment és conduïda a un segon
dipòsit que alimenta la totalitat de cisternes dels
vàters. D’aquesta forma, de l’aigua pluvial se’n
poden aprofitar fins a dos usos abans de fer cap a
la claveguera.
Pel que fa a l’espai públic l’aigua es capta per el
disseny d’unes conques d’infiltració (bassin d’infiltration en francès). Es tracta de depressions al
terreny en el cas del parc o cavitats sota terra als
carrers (Fig. 28) per permetre l’acumulació d’aigua
pluvial, generar zones humides i alimentar la vegetació. Es tracta doncs d’un sistema molt eficient
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

Masthusen

Tivoli Greencity

BedZED

Fig. 43: Seccions esquematiques de la gestió de l’aigua pluvial

i amb molt poca inversió d’energia, recursos i despesa humana. Es tracta doncs d’un sistema amb un
alt nivell d’autoregulació. A més, les conques d’infiltració són molt similars a un sistema que s’adopta a la permacultura i que s’anomenen swales, on
es fa circular l’aigua lentament del punt més alt al
més baix i l’element que emmagatzema l’aigua
és el mateix que efectua la funció d’alimentar les
plantes.
Les conques d’infiltració estan calculades de tal
manera que es preveu que no es necessiti la xarxa
de clavegueram per recol·lectar l’aigua de pluja,
només en esdeveniments excepcionals d’un cop
cada deu anys.
BedZED
En aquest desenvolupament es recull l’aigua de la
coberta però no a l’espai públic ni als jardins de
planta baixa. L’emmagatzematge en aquest cas
es diferencia en dos dipòsits, un més petit s’ubica en el pati de planta primera per al rec de les
plantes, i l’altre està soterrat i alimenta les cisternes
dels vàters. A més les aigües grises i negres restants

del rentamans, vàter, dutxa, etc. són derivades a
una petita planta de tractament d’aigües residuals
comunitària, on, mitjançant seqüències de plantes aquàtiques, microbis i rajos ultraviolats s’aconsegueix netejar l’aigua per retornar-la a la cisterna
d’aigües grises. D’aquesta forma la mateixa aigua
podria reutilitzar-se un cop rere l’altre sense anar a
la claveguera.

Així doncs resulta molt útil tant els sistemes per retenir i emmagatzemar l’aigua com els intents més
complexos de tractar-la localment (ja sigui amb la
planta depuradora integral de BedZED o el tractament d’aigües grises de Tivoli Greencity), ja que les
dues alleugereixen les ciutats d’aquestes sobrecàrregues i, a més, aporten un benefici al b
 arri.

Malauradament la planta depuradora va deixar
de funcionar el 2005, quatre anys despres d’acabar l’obra degut a l’alta demanda elèctrica i el
seguiment intensiu que requeria. Irònicament els
esforços per aconseguir un sistema que es retro-
alimentés no van funcionar perquè aquest era
massa dependent de la intervenció humana.

7.3. Sobre el conjunt dels sistemes
Les estratègies que hem vist, sobretot a Tivoli Greencity i a BedZED, com a mesura sostenible
a nivell de ciutat em semblen excel·lents ja que
sense ser-ne conscients depenem d’infraestructures enor
mes de clavegueram que els dies de
pluges intenses saturen les plantes depuradores.

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

Fig. 44: Planta de tractament d’aigües negres a BedZED

ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta
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8. UTILITZA ELS EXTREMS I VALORA ALLÒ MARGINAL
El coneixement permacultural assenyala que en els extrems, en el punt de trobada entre dos sistemes, és
on es produeixen els fenòmens interessants. El delta com a interfície complexa entre la terra i el mar és un
indret d’alta complexitat ecològica, o la terra esponjosa on la vida s’obre camí és una interfície entre la
terra mineral inerta i l’atmosfera. Augmentar la superfície d’aquests espais frontera doncs és una estratègia que permet augmentar de forma natural les superfícies on es realitzen aquests intercanvis.
En l’arquitectura s’ha intentat anar més enllà d’aquest mètode per, finalment, no ampliar sinó crear des
del disseny aquests espais, és el cas de les cobertes, façanes vegetals i horts urbans.

8.1. Vegetació a l’edifici
Fig. 45a Detall de la coberta 1 (E 1:40)
Ordenats ext-int:
1. Vegetació
2. Substrat
3. Capa filtrant
4. Capa de drenatge
5. Protecció mecànica antiarrels
6. Capa impermeable
7. Aïllant tèrmic
8. Barrera de vapor
9. Element resistent del forjat

Fig. 45b Detall de la coberta 2 (E 1:40)
Ordenats ext-int:
1. Vegetació
2. Substrat
3. Capa filtrant
4. Capa de drenatge
5. Protecció mecànica antiarrels
6. Capa impermeable
7. Aïllant tèrmic
8. Barrera de vapor
9. Element resistent del forjat
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En l’apartat anterior hem vist que les cobertes ve
getals ens poden aportar beneficis pel que fa a la
gestió de l’aigua. A més tenen propietats aïllants
tant tèrmicament com al soroll i no necessiten un
gran manteniment més que dos o tres cops a l’any.
Tot i això són sistemes complexos en el seu disseny
ja que essencialment es tracta de transportar un
medi natural a un d’artificial, fet que genera complicacions. La principal és que cada tipus de planta
té unes necessitats de més o menys profunditat de
substrat, i com que la terra és molt pesent això penalitza molt les possibilitats de les cobertes vegetals.
Per exemple en el primer cas, una coberta amb
gespa o vegetació de poca entitat, una capa de
substrat fina (6cm) i plaques fotovoltaiques té unes
càrregues estimades de 350 kg/m2, similar als requeriments d’una coberta plana estàndard. Però
si volguessim aumentar l’entitat de les plantes a arbustos i plantes baixes el substrat ja puja a 30cm de
gruix i les càrregues als 700 kg/m2*.
Així doncs l’ideal de l’hort urbà i productiu aplicat
a grans superfícies, tot i ser una idea atractiva, és
molt difícil de realitzar.

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

En els tres projectes estudiats trobem àrees
dedicades a cultiu però són més aviat petites, i Tivoli
Greencity és l’únic projecte que planteja zones no
cultivables de vegetació baixa. En tots els casos la
major part de coberta verda és de vegetació de
poca entitat.
A Tivoli trobem també “murs verds”, però són malles
per afavorir el creixement de plantes enfiladisses,
així que el substrat en aquest cas sí que és el propi
terreny.
En general, la creació d’un ambient cultivable sobre una coberta inerta obliga a optimitzar la quantitat de terra, i juga en contra de la vegetació que
no compta amb la mateixa amplitud que en un
terreny natural.

*Font: Lipsky, Yoram. (2021). Formation bâtiment durable. Agricultures
urbaines et bâtiment durable. Approche technique du bâtiment. URL:
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pres-201007agri-2-2-stab-fr.pdf [30/08/2021]
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

9. UTILITZA I VALORA LA DIVERSITAT
Aquest principi és, per sobre de tot, una critica a l’agricultura del monocultiu, que molts cops necessita
seguiments més extensius de plagues o agoten més ràpid el terreny que un sistema complex i divers.
En el marc de la sostenibilitat social la diversitat és un concepte clau quan parlem, per exemple, de la mixticitat d’usos, de prioritats de trànsit o hetereogeneitat en els habitatges, però pel que fa a les tecnologies
d’eficiència energètica, aquest principi és el que m’ha costat més d’encaixar en l’anàlisi. Finalment n’he
extret dues mirades diferents: diversitat biològica i diversitat d’estructures.

9.1. Diversitat biològica
Correspon a l’aplicació més directa del text de
Holmgren.
El projecte de Tivoli Greencity és el que aplica
d’una forma més completa aquest principi: les
plaques fotovoltaiques situades sobre la coberta
verda generen zones d’ombra quasi permanent, i
la vegetació que s’hi ubica és diferent que en les
zones assolellades. Als projectes de BedZED i Masthusen no he trobat evidència d’un plantejament
semblant. A més, Tivoli és l’únic desenvolupament
que, complementàriament ha projectat altres tipus de coberta transitable amb arbustos i plantes
baixes que augmenten la diversitat d’espècies.
Com a colofó, també és l’únic que desenvolupa
conques d’infiltració, generant zones humides que
afavoreixen ecosistemes més complexos que en un
parc convencional.

9.2. Diversitat de funcions
La base d’aquest argument és que quan l’explotació dels recursos és monosistema, si algun imprevist el fa col·lapsar desapareixen els beneficis.
En canvi si l’aplicació és multisistema es pot seguir
tenint un aprofitament provinent d’un altre recurs.

Una possible aplicació seria que en sistemes de
captació solar passiva s’utilitzin en la mateixa façana zones vidriades i murs d’inèrcia, per obtenir radiació de forma inmediata durant el dia i en diferit
durant la nit.
Per altra banda, per satisfer el confort tèrmic, la
caldera CHP és un sistema que permet eliminar la
instal·lació de gas als habitatges, però aquells que
no tinguin una bona orientació solar ni un disseny
de captació solar passiva són vulnerables perquè
són dependents del seu bon funcionament. Que
un sistema tingui valors ambientals positius no implica que ens hi haguem de conformar buscar
alternatives i diversificar l’obtenció de serveis fa
augmentar l’autonomia del barri.
El més usual però és que hi hagi una estructura
sostenible que proporciona un servei però que necessita al mateix temps una connexió a la xarxa
pública per complementar-la. La recollida d’aigua
pluvial no supleix el consum d’aigua del barri, ni les
plaques fotovoltaiques la demanda energètica,
però si que ofereixen, a part d’una reducció en
la factura, una autonomia en cas d’averia en les
estructures de subministrament.

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

N Forme de toit  plat (2% à 10%)
N Elément porteur  doit être dime
N Couche de substrat importante 
excroissances, anticiper la rés
contrôle aisé des avaloirs
N Végétaux  arbustes, plantes ba
N Enracinement  profond  an
végétaux? Protection mécanique
N Entretien  fréquent  antic
l’éclairage, le local technique…
N Engendre des surcharges sur l
associées

Fig. 46: Coberta transitable amb vegetació
baixa a Tivoli Greencity

Source : YY Architecture (Projet Tivoli)
FORMATION BÂTIMENT DURABLE : AGRICULTU

Fig. 47: Conca d’infiltració del parc de Tivoli Greencity
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta
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10. INTEGRAR ABANS QUE SEGREGAR
La màxima d’aquest principi és que “cada element efectua diverses funcions, cada funció important és
suportada per diversos elements”*.
En l’apartat sobre la diversitat ja s’han tractat els casos on cada servei millora si és proporcionat per més
d’una estructura. En aquest cas doncs, s’estudiaran les connexions entre els diferents sistemes i la forma
en que permeten o no una interacció.

10.1. Interaccions entre sistemes
Les obertures

Fig. 48: Façanes verdes a Tivoli Greencity

El cas més complert per exemplificar-ho són les
obertures: les finestres són elements sotmesos a una
gran quantitat de requeriments. 
Permetre el pas
de llum, radiació i visió, ser aïllant tèrmica i acústicament, ser practicable, etc. L’èxit de la finestra
com a element recau en el poder d’integrar eficientment la resposta a totes les necessitats, i resulta tan efectiva que per això em feia dubtar dels
sistemes d’extracció mecànica o de la xemeneia
de BedZED que, en definitiva, són elements complexos, amb una funció molt específica i no dialogants amb les altres estructures.
La coberta verda

Fig. 49: Façana verd a Tivoli Greencity
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Una interacció molt beneficiosa esdevé a la coberta. L’emplaçament de la coberta vegetal drenant
no permet un ús transitable d’aquesta ja que es
malmetria el substrat. Tot i això, sí que és compatible amb les plaques solars i fotovoltaiques, un sistema que també generea cobertes no transitables.
D’aquesta forma s’aconsegueix aglutinar les funcions en un mateix espai.

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

Aquest fet el podem observar a Tivoli Greencity i
a Masthusen però no a BedZED perquè els panells
estan integrats a la pendent de la coberta.
BedZED també té una altra lliçó a oferir, i en aquest
cas la interacció no va ser positiva. Com que la
vegetació es nutreix d’una capa molt fina de
substrat aquesta es tractava amb adobs naturals
provinents de gallinassa. Això va despertar preocupació en els habitants per els possibles bacteris que
hi pogués haver fent que finalment es deixés ino
peratiu el sistema de recol·lecció d’aigua per a ús
domèstic. És un bon exemple sobre els problemes
que poden generar aquestes connexions si no es
tenen presents en l’elaboració del projecte.
Finalment, a vegades, fins i tot hi ha estructures que
careixen totalment de funció. És el cas de les plantes enfiladisses que trobem a Tivoli Greencity com
a mur vegetal vertical. És fàcil detectar per la seva
disposició aleatòria que no efectuen cap funció
de filtre solar ni de protecció a la radiació, funcions
que podria assumir perfectament, i es limita a ser
un embellidor.

*Font: Holmgren, David (2002). Permacultura, Principios y senderos más
allá de la sustentabilidad. Editorial Kaicron, 2002. ISBN: 978971758197
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta

11. UTILITZA I RESPON CREATIVAMENT AL CANVI
En aquest cas el punt de partida és dissenyar d’acord amb que els contextos i les necessitats canviaran
amb el temps i anticipar-s’hi o com a mínim poder permetre una adaptabilitat és clau en la continuitat
del funcionament del sistema.
Un altre cop podem efectuar una doble visió sobre els casos d’estudi, per una banda la capacitat de les
estructures físiques d’assumir canvis d’ús sense sofrir modificacions i per l’altra la capacitat dels sistemes
d’eficiència energètica per ser creats, suprimits o millorats.

11.1. Adaptabilitat dels sistemes
El sistema més adaptable és de lluny la generació
elèctrica mitjançant plaques solars i fotovoltaiques.
Es poden afegir, retirar o ampliar amb facilitat pel
seu baix pes, les baixes càrregues afegides i la senzillesa de l’infraestructura que necessiten. És per
això que són un sistema que destaca tant d’entre
les tecnologies d’eficiència energètica.

Dipòsit 2

Hi ha altres sistemes més rígids, com la captació solar passiva on és possible ampliar obertures i crear
galeries a posteriori, però s’està condicionat a que
l’orientació solar inicial no sigui desfavorable.
Finalment hi ha casos on l’estructura és massa
rígida i no té la capacitat a sobreposar-se als imprevistos, com el sistema de recol·lecció d’aigües
pluvials, que en el cas de BedZED ha sigut incapaç de sobreposar-se primer al tancament de la
planta de tractament d’aigües residuals el 2005 i
posteriorment la inhabilitació dels dipòsits a causa
de l’adob de la coberta. A més la seva inserció en
una obra de rehabilitació és complicada perquè
cal crear dipòsits soterrats i canviar canonades que
estan integrades en la construcció.

Dipòsit 1

Planta de tractament
d’aigües negres

dipòsit en funcionament actualment
circuit inhabilitat el 2005 per tancament de planta depuradora
circuit inhabilitat posteriorment per adob contaminat

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

Fig. 50: Evolució del funcionament del circuit
d’aprofitament d’aigua a BedZED (E 1:200)
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta
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11.1. Zones d’ús programable
Masthusen
En aquest projecte l’element més susceptible d’assumir canvis d’usos és la nau preexistent i reconvertida en supermercat. En la fase de projecte es va
contemplar que podria assumir la funció d’espai
vinculat a un edifici escolar (encara no construït),
d’instal·lació esportiva pública, d’oficines o senzi
llament espai disponible per un enderroc i ampliació dels blocs residencials.
Tivoli Greencity
Aquí no es pot dir que hi hagi una zona d’ús programable. El que més s’hi assembla és un petit
hivernacle de 90 m2 a la darrera planta d’un dels
blocs.
Aquest element té una història curiosa ja que la
seva funció inicial era la d’hivernacle per a cultiu,
amb l’objectiu d’absorbir part de les emissions de
CO2 que es generen a la sala de màquines de la
calefacció, que està ubicada al mateix lloc en
planta baixa. Les raons de seguretat, però, com el
fet que els futurs usuaris no estiguessin formats en
casos d’emergència va fer abandonar l’idea a
mig camí. Ara resta com un espai disponible a una
proposta d’ús ciutadana.

Fig. 51: Zones d’ús programable (E 1:4.000)

BedZED
Al barri de Sutton trobem que la meitat nord dels
habitatges són zones de treball, a proporció d’una
per habitatge però que es poden unir, segregar i
adaptar segons convingui. El parc al nord-est també és una zona d’oportunitat en cas d’ampliació o
d’incorporació d’estructures que requereixin ocupar un espai físic important.
Fig. 52: Esquema de possibilitats de la
nau reconvertida de Masthusen
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Fig. 53: Situació de l’hivernacle a Tivoli Greencitu

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.
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12. OBTÉN UN RENDIMENT
En l’agricultura des que es planta l’arbre fins que dona fruits poden passar uns quants anys. És necessari
recordar que cal menjar avui per seguir treballant demà. S’ha de procurar obtenir, doncs, aliment a curt
plaç.
A l’arquitectura el benefici ambiental quan s’instal·la un sistema és inmediat, una altra cosa és el temps
que es tardi a recuperar la inversió a nivell econòmic. Com ja hem vist a “Utilitza olucions petites i lentes” el
punt on l’inversió es converteix en guany pot ser llunyà, però durant tot aquest temps s’haurà contribuit en
una despesa energètica més sostenible i menys depenent de la xarxa. Així doncs, en aquest punt s’estudiarà fins a quin punt els sistemes d’eficiència energètica han contribuit a reduir la despesa dels habitatges.

12.1. Estalvi energètic
Masthusen

Tivoli Greencity

BedZED

Com que aquest projecte és recent (de fet encara està en construcció) no he trobat documents
que facin referència a un estudi de l’estalvi ener
gètic. Això sí, vaig poder contactar amb l’associació de veïns d’un dels blocs d’habitatges (brf
Skeppsträdgården).

En aquest projecte tampoc he trobat constància
que s’hagin realitzat estudis d’estalvi energètic i
econòmic. Segurament això es deu a que es necessita un any sencer per extreure’n dades i la
seva construcció encara és recent (es va acabar
el 2019). Tampoc he pogut posar-me en contacte
amb l’associació de veïns.

El projecte londinenc sí que té un estudi detallat de
l’estalvi energètic dels habitatges, dut a terme entre 2012 i 2015 on s’arriba a la conclusió que el consum anual de gas era un 36% menor en comparació amb els altres desenvolupaments de Sutton, i
un 27% menor en el cas del consum elèctric.

Pel que em van comunicar, l’única aportació ener
gètica addicional comparat amb altres habitatges
moderns de Malmö són les plaques solars de coberta que proporcionen un calor addicional per al
sistema de calefacció. Pel que fa a la resta de sistemes no hi ha un aprofitament de les aigües pluvials
(només retenció), ni generació d’energia elèctrica,
ni captació solar passiva i la majoria d’habitatges
suecs ja compleixen amb uns alts estàndards d’estanqueïtat i aïllament tèrmic. Així doncs, al seu pa
rer, no hi havia un benefici econòmic sensible a
part del que poguessin proporcionar les plaques
solars.
Com que en general no he detectat una voluntat
de justificació de l’exemplaritat de la construcció
veig difícil que es duguin a terme estudis i publicacions d’estalvi energètic en el futur.

Sí que he trobat publicada, però, l’estimació del
consum d’energia primària. En el cas de Tivoli el
consum és de 40,57 kWh/m2/any, que en comparació amb els 54,68 kWh/m2/any de mitja d’un
edifici estàndard belga representa una davallada del 26% del consum energètic, fet lògic si tenim en compte que en un 30% des habitatges del
desenvolupament s’han de garantir les condicions
d’un habitatge passiu. Aquesta xifra no assenyala
quin percentatge d’aquesta energia s’estima que
prové de fonts renovables.
De totes formes Tivoli intenta ser un projecte exemplar per la societat belga, així que confio que
en el futur es duguin a terme estudis del rendiment energètic que permetit corroborar aquestes
estimacions.

El segell ecològic, una aproximació permacultural. Estudi de la sostenibilitat ambiental als barris de Masthusen, Tivoli Greencity i BedZED.

El 2015 també es va fer un anàlisis de les factures i
de mitjana, la factura d’electricitat i gas (combinada) assenyalaven un estalvi del 68% en comparació amb un habitatge londinenc mitjà, i d’un 45%
en el cas de l’aigua. No he pogut determinar amb
exactitud el moment en que va deixar de funcionar el sistema de recol·lecció d’aigua per a rec i
cisternes, però probablement encara estava en
funcionament llavors.
Per acabar, el 2007 un altre estudi comunicava que
el 17% dels residents de BedZED anaven a treballar
amb cotxe mentre que la mitjana a Sutton pujava
al 49%. Això demostra que tot i que les instal·lacions
ofereixen un estalvi energètic, l’actitud dels usuaris
és fonamental per minimitzar la despesa energètica i saber aprofitar correctament els recursos oferts.
ETSAB | TFG | Bernat Rehues Garreta
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Ω. VISIÓ GENERAL
Com ja s’havia avançat a la introducció, els 12 principis són aplicables a tots els sistemes. A continuació
es mostra la relació de tots ells. Els principis poden entendre’s com preguntes i poden ser aplicats o no
pels diferents sistemes.

2. Observa i Interactua
(Servei amb que interactua)

3. Dissenya des dels
patrons fins als detalls
(Patró que identifica)

4. Captura i
emmagatzema els
recursos

5. Utilitza solucions pe
tites i lentes

6. Produeix sense malgastar

Captació solar
Sí
passiva

Sí, amb el poder
calorífic i la llum
provinents del sol

Sí, recorregut del
sol, orientació sud
favorable

Sí, la radiació solar

Sí. Sistema senzill

Sí, 0 emissions, 0 residus

Plaques solars i
Sí
fotovoltaiques

Sí, amb el poder
calorífic del sol

Sí, recorregut del
sol, orientació sud
favorable

Sí, la radiació solar

Sí. Reducció del circuit
de producció-transport

Sí, 0 emissions. Tecnologia difícil
de reciclar.

M No

No

M

M

No

T

No

No

Sí, el corrent d’aire.

No

Sí

Sí, amb la direcció del
vent

El recuperador de
calor captura energia
tèrmica.

T
B

Relativament.
Sistema complex de M i T: Costos d’impulsió
funcionament senzill. mecànica.

Renovació de
l’aire

B

Captació
Sí
pluvial

Sí, lamb ’aigua semi-
neta de la pluja
M

Calefacció Sí, depenent de la
comunitària caldera

Coberta verda Sí
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T

T
B

B

No
Sí, fenòmens de
pressió positiva i
negativa

Sí, règim pluviomètric
local

Sí, l’aigua

Sí, Converteix residu en oportuRelativament. Sistema
nitat.
necessàriament complex Necessita mitjans mecànics per
a petita escala
impulsar l’aigua. Canonades i
dipòsits de PVC.

Sí, l’energia tèrmica

Relativament. Sistema
No. A més necessita mitjans
necessàriament complex mecànics per impulsar l’aigua i
a petita escala
canonades i dipòsits de plàstic.

Sí, l’aigua

Sí. Estructura senzilla de
retenció de l’aigua en
pluges fortes

No

Sí, inèrcia de la terra
(distribucions llargues
Sí, Detecta un recurs de canonades)
sobrant de la poda.

Sí, amb la capacitat
drenant de les plantes

Sí, requeriments de
substrat per cada
espècie

No produeix però estalvia
pèrdues.
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Sí, instal·lació en zona de poc ús
i lleu impacte paisatgístic.
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Fig. 54: Taula comparativa principis-sistemes 1

1. Utilitza i valora els
serveis renovables

7. Aplica l’autoregulació
i accepta la retro-ali
mentació
Relativament. Només l’inèrcia tèrmica capta al dia
per alliberar a la nit.
No, sistema unidireccional
de producció d’energia i
consum.

Fig. 54B: Taula comparativa principis-sistemes 2

Sí, el recuperador de calor
estalvia energia del recurs
que surt pel que entra.
M

No, ús de l’aigua 1 cop

T

Sí, ús de l’aigua 2 cops

B

Sí, ús de l’aigua
múltiples cops

No, sistema unidireccional
de producció d’energia i
consum

8. Utilitza solucions petites
i lentes

9. Utilitza i valora la
diversitat

10. Integrar abans que
segregar

Sí. Sistema senzill

És complementari a
calefacció comunitària
(menys els habitatges
sense orientació sud)

Sí, les obertures permeten pas de llum, radiació
i ventilació creuada

No. Es pot rehabilitar
energèticament però
depèn de la qualitat de
l’orientació solar

Energia tèrmica

Sí. Reducció del circuit
de producció-transport

És complementari a la
xarxa de subministrament elèctric

Sí, és compatible amb la
coberta verda.

Sí, és fàcilment instal·lable,
supriimible i ampliable.
L’autoproducció ofereix
autonomia respecte a
anomalies de la xarxa.

Energia elèctrica Plaques solars i
i tèrmica
fotovoltaiques

M No

M No

T

No

T

B

Relativament.
Sistema complex de
funcionament senzill.

B

No. Funció específica no
compatible amb altres
sistemes

No. Sistema molt rígid. Els
Renovació
patis d’extracció no funciod’aire
narien en cas d’averia.

Renovació de
l’aire

És complementari a la ventilació
creuada natural

11. Utilitza i respon
creativament al canvi

12. Obtén un
rendiment

Captació solar
passiva

Relativament. Sistema
necessàriament complex
a petita escala.

És complementari a la
xarxa de subministrament d’aigua potable

Sí, és complementari
amb coberta verda.
(Problema amb l’adob).
Agrupa usos de rec, cisterna, bugaderia, etc.

No. Sistema molt rígid. A
BedZED s’ha demostrat
incapaç de redireccionar
l’ús.

Aigua utilitzable

Captació
pluvial

Relativament. Sistema
necessàriament complex
a petita escala.

És complementari a
captació solar passiva
(menys els habitatges
sense orientació sud)

Sí: generació elèctrica i
tèrmica simultània. Sistema comunitari enlloc
d’individualitzat.

Sí, permet canviar el
generador de calor a un
de més eficient.

Calefacció

Calefacció
comunitària

Sí, amb varietats de
plantes segons estiguin
al sol o a l’ombra

Sí, és ompatible amb
panells solars i FV,
complementari de
captació pluvial, aïllant
acústic i tèrmic.

No. Difícil d’implantar en
obra existent degut als
sobrepesos.

Relativament:
No en sí però
permet reduir la
instal·lació de
recollida d’aigua pluvial

Coberta verda

Sí. Estructura senzilla de
Sí, el manteniment és mínim retenció de l’aigua en
pluges fortes.
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Ha sigut el greenwashing una pràctica c
 omuna als desenvolupaments de Masthusen,
Tivoli Greencity i BedZED?

Intervenció estrella
Tant a Tivoli Greencity com a BedZED trobem dues
estratègies que destaquen per sobre de la resta i
que, a més, comparteixen dues característiques:
són innovatives i parteixen d’un servei abundant en
la localització: del principi “observa i interactua”
extreuen la marca d’identitat del barri.
El cas més clar és el de BedZED que aprofita que té
el vent de direcció estable per adoptar el sistema
de xemeneies d’extracció, que al mateix temps
són un reclam físic que dota d’unicitat al projecte.
A Brussel·les, la ciutat més plujosa de les estudiades,
la solució més atractiva és la gestió de les aigues
de pluja de l’espai públic. El gran èxit d’aquesta
estratègia resideix en haver aconseguit simplificar
la gestió d’aigues pluvials que sempre, tant en els
sistemes de clavegueram com en les estratègies
d’emmagatzematge ha sigut complexa, rígida i
consumidora de recursos. En canvi la tracta d’una
forma subtil, sense costos energètics i profitosa per
la vegetació i la diversitat ecològica del barri. Des
d’un punt de vista permacultural és exemplar ja
que s’aconsegueix innovar partint de la simplificació i l’ús de tecnologies i materials simples.
Masthusen, en canvi, no ens ha ofert motius per
meravellar-nos, més aviat encadena inconvenients. Malmö, té moltes característiques que la
fan distintiva de les altres ciutats: és la ciutat més
freda, la que té més hores de sol a l’estiu i m
 enys a
l’hivern i la que té més vent i d’una orientació més
homogènia tot l’any. En canvi no n’aprofita cap,
ni tan sols per implantar un sistema que ja estava
investigat com els extractors d’aire de BedZED que
en aquest cas encara funcionarien millor.

Sobre les plaques instal·lades es pot entendre que
siguin solars i no fotovoltaiques perquè hi ha més
demanda d’energia tèrmica que elèctrica. Ara
bé, si aquesta energia la captessin sistemes passius (que no es pot permetre per la mala orientació
de molts habitatges), no caldrien les plaques solars
que queden en desús a l’estiu i s’hi podrien situar
unes fotovoltaiques que en traurien molt més rendiment.
Captació solar passiva
La falta d’interès per afavorir la captació solar
passiva és molt evident a Masthusen perquè hi ha
habitatges amb orientacions impossibles de tenir
incidència solar (especialment a l’hivern). A Tivoli
Greencity és una mica més ambigu perquè si bé
és cert que en alguns blocs es redueix la mida i
quantitat d’obertures en façana nord en cap moment es fa referència als possibles avantatges d’un
habitatge ben orientat ni he sigut capaç de trobar
cap estudi ni evidència. Sí que hi ha en canvi una
preocupació per mostrar la quantitat de kW de
plaques fotovoltaiques instal·lades, només cal entrar a la pàgina web pròpia del desenvolupament.
Si s’han aplicat sistemes de captació passiva no
s’han considerat prou importants per publicitar-los.
Em sembla molt extrany que en un barri promogut
com a sostenible no es faci una aposta expressa
a aquest tipus de guany energètic tan senzill i tan
eficaç: BedZED és un clar exemple que en regions
fredes i ennuvolades es pot apostar per grans espais vidriats i resultarà en un estalvi energètic. Encara restarien per considerar les etratègies de murs
d’inèrcia, murs trombe i similars que no comprometen tant les pèrdues com les superfícies vidriades.
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Règims de privacitat
Una de les qüestions que em plantejava a l’inici i
que he trobat a faltar és la interacció dels sistemes
d’eficiència energètica entre els àmbits privats,
comunitaris i públics del barri. Per exemple a Tivoli Greencity, l’aigua que es recull de l’espai públic
s’utilitza en la vegetació urbana, la que es recull de
la coberta s’utilitza per els serveis comuns de bugaderia i les aigües grises dels habitatges s’utilitzen per
les cisternes dels vàters. L’electricitat que es genera a la coberta, també es dedica enterament al
manteniment de les instal·lacions comunes, i, si hi
ha electricitat sobrant, aquesta no s’aprofita per un
ús privat sinó que es ven a la xarxa (la gestió de les
plaques està cedida a una empresa externa que
té el dret de vendre l’excedent).
De la mateixa forma, cada cop que es capta un
servei renovable en tots els casos s’utilitza en el
mateix àmbit que ha sigut captat. L’única excepció seria en el sistema de calefacció comunitària,
que trobo molt interessant que sigui present en tots
tres projectes.
A priori això no és necessàriament dolent però és
adequat comentar-ho perquè era una de les raons
que em portava a estudiar els desenvolupaments
col·lectius enlloc d’altres manifestacions d’arquitectura sostenible.
Sobre la informació disponible
És rellevant fer un apunt sobre aquest fet perquè
mostra la voluntat del projecte de ser entès, de ser
divulgat o de ser un referent.
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Pel que fa a Masthusen he trobat uns pocs documents tècnics, però la informació més fàcilment accessible feia referència principalment a la venda i
lloguer dels apartaments i amb prou feines hi havia
una promoció de les bondats del barri. Per intentar extreure informació més detallada vaig intentar
contactar sense èxit amb diferents despatxos d’arquitectura involuctrats i finalment vaig poder comunicar-me amb una associació de veïns que em
va poder oferir informació útil.
A Tivoli en canvi el volum més gran d’informació
era publicitària. Tant a la pròpia pàgina web com
en diferents articles ha sigut difícil trobar informació
rellevant del funcionament dels diferents sistemes
més enllà d’un esquema senzill. En aquest cas sí
que vaig poder contactar amb una arquitecta
que em va respondre a alguns dubtes.
A BedZED finalment no ha sigut difícil trobar docu
mentació detallada sobre els diferents sistemes i
processos, fins i tot mostrant aquelles coses que no
havien acabat de funcionar, com la depuradora
d’aigua o la recuperació de portes, per tal que
poguessin servir d’exemple en projectes futurs. En
aquest cas, la informació disponible ha sigut suficient i no he necessitat concertar cap entrevista.
Cal indicar que a l’inici del treball esperava poder
trobar informació en anglès sobre els projectes de
Tivoli Greencity i Masthusen (recórrer al certificat
està lligat a una voluntat de reconeixement) i això
no ha sigut així. Mentre que amb el francès no hi ha
hagut problemes, amb el suec ha sigut més feixuc
de treballar. L’informació anterior pot estar subjecta a aquests fets.
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Conclusió
A Masthusen, les qualitats rellevants com el grau
d’aïllament, hermetisme i la calefacció comunitària ja són presents en molts habitatges de
Malmö. La principal diferència que hi té és en les
plaques solars, la coberta vegetal, que reté l’aigua
pero no l’aprofita i la recollida d’aigües de l’espai
públic que és bastant irrellevant. En peu a això i a
la resta d’explicacions no em sembla que hi hagi
hagut una verdadera aposta per la sostenibilitat.
Tivoli Greencity té bastanta coherència en els sistemes que proposa tot i que en general s’ha basat
més en afegir tecnologia a un habitatge que en
adaptar les seves condicions inherents, com els
materials de construcció o la inclusió de sistemes
de captació passiva. És un barri que aplica criteris
de sostenibilitat, que té algunes solucions brillants,
principalment amb el disseny de les conques d’infiltració però no el consideraria un model a seguir.
Per acabar, BedZED té molts moments exemplars, com l’ús de material reciclat per l’estructura metàl·lica, la galeria a sud per captar calor, les
xemeneies de renovació d’aire, etc. Evidentment
té marge de millora, per exemple, el model es podria adaptar per agrupar habitatges en vertical i
poder proposar un model de ciutat compacta,
l’estructura del barri podria oferir més possibilitats
d’interacció no intencional entre els usuaris, etc.
però BedZED s’ha centrat en l’excelència del rendiment energètic, que és l’objecte d’estudi d’aquest
treball, i en aquest camp ha experimentat molt, a
vegades amb èxit i a vegades no. En aquest cas sí
que considero que és un barri sostenible referent,
no perquè sigui perfecte sinó perquè posa a disposició els seus fracassos amb transparència. Crec
que és un projecte necessari de conèixer a l’hora
de projectar un desenvolupament d’aquestes característiques.
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És el segell ecològic una eina vàlida per al reconeixement de barris sostenibles?

Masthusen i Tivoli Greencity
Segons em va comentar la persona de l’associació
de veïns de Masthusen (brf Skeppsträdgården) el
consum energètic no era distingible del de qualsevol altre habitatge modern de Malmö. Queda
clar que l’objectiu de la certificació és otorgar una
distinció a el barri que la posseeix. Quan les característiques de l’habitatge són comunes a les del seu
voltant la certificació esdevé absurda.
En canvi Tivoli, que té una nota de 95 sobre 100,
segons el que s’ha anat desgranant en l’estudi encara tindria marge de millora en alguns aspectes.
És un bon projecte però no acaba de ser un referent, com podria semblar amb la nota que té.
El sistema constructiu
Un fet que crida molt l’atenció és que tant Masthusen com Tivoli Greencity estiguin edificats amb el
mateix sistema constructiu de panells de formigó i
aïllament SATE.
Com ja he explicat a “Deixa de produir residus”
no es pot establir un sistema constructiu no contaminant però el fet de trobar la mateixa solució
a les dues construccions fa pensar que ja és una
proposta usual des de Breeam perquè s’hi associen
comportaments ambientals sostenibles com la reciclabilitat del formigó o la ruptura dels ponts tèrmics.
I té les seves avantatges, és millor que construir
amb formigó in situ, però principalment el que fa
és instal·lar un conformisme i bloquejar la recerca
de solucions més enginyoses i menys contaminants,
que ja existeixen avui en dia.
A BedZED el sistema constructiu exigia que es

pogués rescatar el suficient material d’una obra
suficientment gran i de trobar fàbriques a pocs
quilòmetres, apostant per la reutilització. Per cert,
també s’utilitza el formigó en els forjats de BedZED,
però justificat en l’enorme disminució del cantell i
no com a material base del projecte, com sí que
passa en els edificis certificats.
El sistema de punts
L’estudi dels certificats des dels principis del coneixement permacultural han permès elaborar un discurs des de la interrelació i la interdependència
dels sistemes d’eficiència energètica. El sistema de
certificació, al estar tan segregat en categories i en
la subdivisió dels aspectes deixa d’aplicar aquesta
visió global que en canvi té trets molt positius. Treballar per acumulació punts condueix a vegades
a situacions absurdes o poc justificades com passa
amb Masthusen i la recol·lecció d’aigua dels espais públics, que resulta anecdòtica perquè es fa
el mínim necessari per aconseguir els punts d’una
categoria (corresponents a recollir dos terços del
total de superfícies dures).
Els nivells de certificació
Quan considerem el total dels projectes certificats
es pot observar que les notes s’acumulen a l’inici
dels trams (Fig. 55). Aquest fenòmen es deu a la incentivació al canvi de categoria i és la part positiva
de l’evaluació amb qualificacions i nivells. Per l’altra banda el sistema és extremadament permissiu
tant amb les notes com els noms. Si Masthusen amb
una nota de 57,5 ja té una categoria de “molt bo”,
segurament qualsevol edifici convencional podria
aconseguir sense dificultats la categoria mínima de
30 per el qual es consideraria “correcte”.
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Conclusió
Actualment el certificat està assegurant que es garanteixin uns mínims de sostenibilitat, és a dir omple
el lloc que no ocupen els codis d’edificació dels
diferents països. Si Masthusen estigués ubicat a Espanya donaríem cert reconeixement a les seves
estratègies, però a Suècia, on hi ha alts estàndards
de sostenibilitat en la construcció, passa desapar
cebut fent que la certificació, que hauria d’otorgar
prestigi, esdevingui qüestionable.
A l’hora de premiar l’excel·lència, Tivoli Greencity
pot competir amb BedZED en l’aplicació d’alguns
sistemes però en d’altres es queda molt curt, fent
que sigui qüestionable també la seva qualificació
d’“excepcional”.
Breeam premia les accions més aparents, com les
plaques solars i les cobertes verdes mentre n’invisibilitza de molt necessàries, com els guanys passius
o els sistemes constructius, en aquest sentit doncs
és una eina incomplerta que tendeix més a premiar
l’aplicació de productes comercials tecnològics
que el disseny de solucions amb elements simples.

Fig. 55: Notes dels desenvolupaments certificats
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És la permacultura una eina vàlida per l’estudi de la sostenibilitat en l’arquitectura?

Metodologia
Si hagués dut a terme l’anàlisis sense cap teoria
de suport hagués fet una introducció, un repàs
dels sistemes un per un i una evaluació final. En
aquest sentit la teoria permacultural no ha alterat excessivament la forma de treball. Això es deu
que hi havia principis que donaven peu a conceptes introductoris, com la implantació al terreny
i la orientació solar, mentre que en altres es podien definir mitjançant l’explicació de sistemes. Per
exemple, a “Aplica l’autoregulació i accepta la
retro-alimentació” s’ha pogut observar en els casos
d’estudi com cada un anava una mica més enllà
en l’aprofitament i reutilització de l’aigua, i per tant
mitjançant l’explicació es definien també les bases
del principi.
És el suport dels textos de Holmgren, en realitat, el
que m’ha donat els arguments necessaris per valoritzar aquest fet i altres, que són poc corrents d’un
anàlisi convencional, com les interaccions entre
diferents sistemes o les zones d’ús programable. Els
principis han permès tractar aquests temes amb
una naturalitat que segurament no hagués sigut
capaç de justificar pel meu compte.
Estudi del certificat
Com a mètode d’anàlisis alternatiu a l’estudi del
certificat sostenible estic molt agraït als principis de
Holmgren perquè ha sigut una forma de no haver
de submergir-se en la complexitat quasi jurídica dels
manuals d’avaluació Breeam i, a més, aquesta mirada més externa m’ha permès detectar i avaluar
defectes del sistema que haguessin sigut més difícils de veure si només m’hagués nodrit dels coneix46

ements dels manuals. Els sistemes constructius, la
detecció d’una necessitat i un patró que donen
lloc a la intervenció estrella, la rigidesa i adaptabilitat de les estructures dels diferents sistemes o l’ús
de les zones marginals són alguns exemples. Com a
aproximació holística a un fenòmen arquitectònic
el coneixement permacultural ha complert la seva
funció.

Conclusió

Limitacions

El coneixeiment permacultural i en concret els 12
principis de la permacultura han sigut una bona
eina per estudiar els objectius que es proposaven:
ha sigut capaç d’oferir una visió externa i ha permès detectar algunes problemàtiques dels barris
estudiats així com del certificat Breeam Communities. Al mateix temps s’han pogut estudiar aspectes
una mica més inusuals o, com a mínim, des d’una
perspectiva inusual.

El problema més gran que he tingut en el treball ha
sigut en l’adaptació d’alguns principis, com “valora la diversitat” o “utilitza solucions petites i lentes”
on tenia molt clara la seva aplicació en el món de
l’agricultura però era més difícil proposar una interpretació útil per l’anàlisis dels sistemes d’eficiència
energètica.

Cal tenir en compte que no he tingut referències
de l’aplicació de la permacultura en l’arquitectura
o en altres àmbits que no estessin relacionats amb
la vida rural. En aquest sentit de ben segur que algun principi tindrà marge de millora en el seu anàlisi
tècnic per l’aplicació en fenòmens arquitectònics
urbans.

Una altra dificultat ha sigut diferenciar principis que
tractaven característiques casi idèntiques o que
es solapaven, per exemple “utilitza els recursos i
serveis renovables” és dificil diferenciar-la de “captura i emmagatzema els serveis” quan tots els sistemes que s’estudien estan especialment dissenyats
per capturar serveis renovables i per descomptat
utilitzar-los.

Tot i això, la seva teoria ha sigut especialment útil
per l’estudi concret dels certificats sostenibles, pels
defectes que aquests acumulen en la seva estructura i funcionament. La seva funció principal era
dotar d’objectivitat la meva mirada i ho ha complert.

Finalment, com que cada sistema podia aparèixer
en l’explicació de més d’un principi, ha sigut complex ordenar-los perquè discursivament tinguessin
sentit. Aquest punt però és inherent al propi estil
de treball de l’arquitecte, on es ténen en compte
moltes coses simultàniament i a vegades és difícil
trobar un discurs que les expliqui ordenadament.
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Conclusió final
Els espais disponibles a la ciutat són escassos i els
desenvolupaments estudiats no seran la manifestació arquitectònica per defecte del futur, ja
hi ha prou superfície construïda a esperes d’una
bona rehabilitació energètica.
Així doncs aquests casos que tenen molta més
llibertat en el disseny, degut a les circumstàncies de
“tabula rasa”, s’haurien d’aprofitar com a laboratoris d’experimentació i aprofitar-los per desenvolupar sistemes innovatius i per assajar solucions que
es puguin aplicar en la resta d’edificacións, on són
més difícils d’implantar.
La virtut del certificat ha sigut avançar-se als òrgans
públics de govern a l’hora d’exigir sostenibilitat en
l’edificació, però necessita de revisió i, sobretot, necessitem que les normatives de construcció el tornin
obsolet, com està passant a Suècia. En aquest
sentit el coneixement permacultural pot aportar
una visió i unes formes de treball que beneficien la
coherència del projecte alhora que proposen un
model d’innovació basat en la desescalada energètica i en la cerca de solucions simples més que
en la creació de productes.
Finalment, si un projecte vol realment donar-se
a coneixer com a desenvolupament sostenible
n’hauria de tenir prou amb aplicar els sistemes amb
lògica i exposar-los. Un òrgan que vetllés per la
transparència enlloc de fer un concurs d’obtenció
de punts seria molt més útil.
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ANNEXES
1. Breeam Communities, projectes amb certificació final

Projecte

nº certificat

Arquitectes

Població

País

BRE 100 Homes

BREEAM-0077-9066

TEP Architects

Watford

Regne Unit

55,9

Worcester 6 Business Park

BREEAM-0080-8634

UMC Architects

Worcester

Regne Unit

56,2

Masthusen

BREEAM-0050-9695

Kanozi Arkitekter

Malmö

Suècia

57,5

Astana Expo-2017 Residential Complex

BREEAM-0067-3806

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Astana

Kazakhstan

57,9

Shirecliffe 1

BREEAM-0044-1162

JTP Architects

Sheffield

Regne Unit

58,4

Norfolk Park

BREEAM-0044-1147

JTP & Matthew Lloyd Architects

Sheffield

Regne Unit

58,8

Burakowska 14

BREEAM-0069-4869

HRA Architekci

Varsòvia

Polònia

59,1

Falstaff

BREEAM-0044-1154

JTP Architects

Sheffield

Regne Unit

59,3

Mon Tresor Business Getaway

BREEAM-0068-3656

Architects’ Studio Ltd, Boogertman & Partners LTD

Grand Port District

Maurici

62,7

Urridaholt - Fase Nord 2

BREEAM-0059-9597

JTP, Arkís, Landslag, Alta Consulting i Efla

Garðabær

Islàndia

63,4

Al Zahia Residential Development

BREEAM-0066-8079

Khatib & Alami & Naga Architects

Sharjah

Emirats Àrabs Units

63,9

Urridaholt - Fase Nord 3

BREEAM-0075-3707

JTP, Arkís, Landslag, Alta Consulting i Efla

Garðabær

Islàndia

64,3

Urridaholt - Fase Est

BREEAM-0078-3902

JTP, Arkís, Landslag, Alta Consulting i Efla

Garðabær

Islàndia

65,6

Crowdhill Green (Bloor homes)

BREEAM-0064-4039

Thrive Architects

Southampton

Regne Unit

70

Crowdhill Green (Linden homes)

BREEAM-0075-8144

Thrive Architects

Southampton

Regne Unit

70

Garitage Park

BREEAM-0068-1015

Stephen George International

Sofia

Bulgària

71,1

Boorley Green fase 3

BREEAM-0067-2535

Thrive Architects

Southampton

Regne Unit

72,4

The Pavilions West End

BREEAM-0064-3726

IDPartnership

Southampton

Regne Unit

72,9

North Stoneham Park - Phase 1

BREEAM-0075-3947

HGP Architects

Hampshire

Regne Unit

74,7

Boorley Green fase 2

BREEAM-0067-5793

Thrive Architects

Southampton

Regne Unit

75,2

Boorley Green fase 1

BREEAM-0067-5785

Thrive Architects

Southampton

Regne Unit

76,1

Nové Nivy zone

BREEAM-0084-2021

Benoy Architecture (?)

Bratislava

Eslovàquia

78,2

Temple Farm

BREEAM-0067-4531

Crofton design, Murdoch Wickham

Chelmsford

Regne Unit

86,3

Pylands lane

BREEAM-0056-9467

JTP & HAP Architects

Eastliegh

Regne Unit

89,1

2020 park IK/6

BREEAM-0082-8194

DARK Arkitekter AS

Stavanger

Noruega

93

Tivoli Greencity

BREEAM-0083-7047

TH Adruana (Atlante, Atelier 55, Cerau, Y+Y i Eole)

Brusseles

Bèlgica

95
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2. Anàlisi detallat de la disposició dels habitatges

MASTHUSEN
Kv02

Kv04

Kv 06

Kv 07

Kv 08

Kv 12

Kv 18

Total

22

28

12

15

27

29

29

36

198

20

Sud

11

12

4

12

22

14

12

12

99

Est

7

7

5

0

5

7

11

8

50

Oest

3

5

2

0

0

8

6

9

Nord

1

4

1

3

0

0

0

Total habitacions

Orientació solar

Orientació N/O + sense v.c.n.

Bloc 4

Bloc 7

Total

Total

15

19

20

16

90

38

16

9

16

12

12

65

38

4

4

3

4

2

17

0

33

0

2

0

4

2

8

0

7

16

0

0

0

0

0

0

0

%S

50,00

42,86

33,33

80,00

81,48

48,28

41,38

33,33

50,00

80,00

60,00

84,21

60,00

75,00

72,22

100,00

31,82

25,00

41,67

0,00

18,52

24,14

37,93

22,22

25,25

20,00

26,67

15,79

20,00

12,50

18,89

0,00

%O

13,64

17,86

16,67

0,00

0,00

27,59

20,69

25,00

16,67

0,00

13,33

0,00

20,00

12,50

8,89

0,00

%N

4,55

14,29

8,33

20,00

0,00

0,00

0,00

19,44

8,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

11

5

14

17

23

20

22

129

19

14

19

16

16

84

9

% v.c.n.

77,27

39,29

41,67

93,33

62,96

79,31

68,97

61,11

65,15

95,00

93,33

100,00

80,00

100,00

93,33

23,68

% NO v.c.n.

22,73

60,71

58,33

6,67

37,04

20,69

31,03

38,89

34,85

5,00

6,67

0,00

20,00

0,00

6,67

76,32

nº

2

8

3

1

0

1

5

9

29

0

1

0

4

0

5

0

%

9,09

28,57

25,00

6,67

0,00

3,45

17,24

25,00

14,65

0,00

6,67

0,00

20,00

0,00

5,56

0,00

Ordenació blocs Masthusen.
Font: https://www.kanozi.se/en/projekt/vastra-hamnen-malmo-2/[01/09/2021]
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BedZed

Bloc 3

Bloc 1 Bloc 2

%E

nº
Ventilació creuada natural

TIVOLI

Kv 01

Ordenació blocs Tivoli Greencity. Font: https://www.tivoligreencity.be/fr/plans/ [01/09/2021]
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