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ECOSÍ 2013. DISSABTE 01 DE JUNY. ÀGORA DE BIOCONSTRUCCIÓ. 

QUINS SÓN ELS REPTES DE LA BIOCONSTRUCCIÓ A GIRONA? 

 

 

A l’edició d’enguany de la Fira de la Cultura Ecològica de les comarques gironines 
EcoSí, s’ha volgut donar major participació al públic assistent. L’interès creixent que ha anat 
consolidant aquesta fira demanava aquesta obertura i creixement. La direcció de EcoSí ha 
optat per les Àgores, un espai de diàleg i tertúlia, amb uns experts convidats a obrir el torn de 
paraules. 

Quan em van demanar si podia gestionar i dinamitzar l’Àgora de Bioconstrucció vaig 
voler que els convidats a obrir aquest espai de tertúlia, que tenia com a lema: “Quins són els 
reptes per la bioconstrucció a Girona?”, fossin una representació transversal de tot el saber 
fer i tradició que es va cultivant a les nostres comarques des de fa anys. 

Tal com ens vam asseure a la rotllana, va prendre la paraula l’Oriol Balliu, 
autoconstructor, que va voler fer incís en l’estreta relació entre la construcció tradicional i la 
bioconstrucció, en com el saber fer i la cultura constructiva va incorporar a la construcció, al 
llarg dels anys, els principis d’integració al medi, sostenibilitat i proximitat. Aquesta riquesa 
no s’ha de deixar perdre. Cal donar importància als materials i coneixements culturals propis 
de la zona i deslliurar-se de la dependència de les tendències dels mercats internacionals. 
També va obrir interrogants sobre el preu just dels jornals dels constructors, sobre la prioritat 
dels resultats econòmics i la immediatesa sobre la funcionalitat i la durabilitat. 

El segon torn el va rebre en Gabi Barbeta, Doctor Arquitecte, professor de la UdG i 
membre fundador de la Xarxa Ecoarquitectura. Va apel·lar i reivindicar la necessitat de 
projectar i construir amb consciència, donant importància a tot el procés previ de 
plantejament sobre la finalitat de la construcció, i també de la transformació i despesa que 
comportarà. I més en un context de crisi i necessitat. Cal empatitzar amb la manca de 
recursos global i buscar l’equitat transversal, reinventant tot el procés constructiu si cal. 
Aquest és un gran repte: reinventar la construcció amb presa de consciència, començant amb 
criteris de bioconstrucció. 

Després en David Pradas, Arquitecte Tècnic i membre de la Xarxa Ecoarquitectura, va 
parlar d’altres reptes: trencar amb els tòpics i ser honestos.  Cal que els tècnics especialment 
fem front als tòpics que ajuden a marginar la bioconstrucció enfront la construcció 
convencional. Quan es parla del cost de la construcció no es pot simplificar a la inversió 
econòmica del procés constructiu. Cal tenir una visió global, que englobi des del cost de 
l’obtenció i la transformació de la matèria primera, el transport i la posta a obra fins a la 
despesa d’enderroc, recuperació reciclatge o abocament controlat del material, reflectint 
també la influència en la salut i el benestar dels usuaris. I a més, una necessitat detectada a 
les nostres comarques, és la visió empresarial per aportar materials i industrialitzar processos 
constructius propis de la bioconstrucció, ja que hi ha clients que fan la demanada i tècnics 
capaços de donar-hi resposta, però el sector industrial proper és insuficient. 

La Maren Termens, Arquitecta Tècnica i fundadora de El Taller de Palla, també va 
detectar més necessitats. Cal diversificar la formació reglada i la creació o recuperació 
d’escoles d’oficis, amb el reconeixement i suport de les administracions. Cal que el teixit 
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d’industrials que intervenen a la construcció tinguin una bona formació i preparació, amb 
coneixement pràctic i mentalitat oberta a la bioconstrucció. També cal flexibilitzar el marc 
legal. La normativa no pot ser tant intransigent i homogeintzadora, enfocada al una visió 
pretesament racionalitzada, que deixi desemparats als tècnics que volen projectar amb criteris 
de construcció tradicional i de bioconstrucció a les últimes responsabilitats del seu assumeix 
com a tècnics. I efectivament, sempre cal tenir en compte la motxilla incorporada dels 
materials emprats, especialment el cost energètic de la seva obtenció i transformació. 

Finalment en Lluís Auquer, Arquitecte i fundador de Cetar Empordà, ens va plantejar 
la necessitat de fer bioarquitectura per fer bioconstrucció. Cal fer una lectura de la natura i 
inspirar-se en ella. Valorant i reconeixent les estructures fractals, sense trencar amb els 
elements i recursos del territori. Aquest coneixement vernacular ens acostarà a l’eficiència i 
el confort, especialment pel que fa a la despesa de construcció i de climatització de les 
edificacions. Cal buscar noves formes i respostes a aquestes necessitats per incorporar-se al 
mercat, i ara hi ha la capacitat i la oportunitat. 

A partir d’aquestes aportacions es va donar pas a la tertúlia. La resta d’assistents es va 
anar animant a participar. Va ser inevitable les referències constants a la mala gestió i 
planificació, a la construcció massiva (“hem fet més gàbies que ocells hi ha”). També al tema 
de les radiacions artificials i als efectes sobre la salut; a la quantitat d’edificis malalts que 
hem construït, especialment edificis d’oficines o de l’administració. 

També es va fer palès la riquesa i el tarannà dels gironins en el que bioconstrucció es 
refereix. A la UdG fa més de 18 anys que s’imparteix matèries de bioconstrucció i a la 
província han prosperat multitud d’organitzacions i plataformes que fan una tasca de difusió i 
formació en aquests temes. També ens va il·lustrar l’exemple que va aportar en Jaume 
Borràs, en què l’AMPA de El gegant del rec de Salt s’ha organitzat per aportar un projecte 
alternatiu per la construcció de la nova escola, amb criteris de bioconstrucció i d’integració 
social. 

Preguntes i exemples es van anar succeint: la construcció amb bambú i les variants que 
aquí es cultiven, l’existència o no de la casa ideal, l’aprofitament de les energies residuals i la 
possible aplicació a les ciutats, la necessitat d’incentivar la producció local i l’ús de 
productes de proximitat, etc. van fer que es fes curt l’espai de tertúlia. 

Al meu entendre, el nombre de preinscripcions i la bona participació demostren que 
EcoSí necessitava donar veu als assistents i que el format de les àgores ha estat ben acollit. 
És un potencial que cal cultivar i motivar perquè doni més fruit. 
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