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ECOSÍ 2014. DIUMENGE 01 DE JUNY. ÀGORA DE BIOCONSTRUCCIÓ. 

HÀBITAT I NATURA: ELS REPTES DE LA CIUTAT I L’HABITATGE CONSCIENT I SOSTENIBLE. 

 

 

 

A la 9a edició de la Fira EcoSí la Bioconstrucció i l’EcoArquitectura han tingut un paper molt rellevant, 
amb el lema d’Hàbitat Sostenible. El dissabte amb les Jornades Tècniques encarades especialment a 
professionals del sector de l’arquitectura, el paisatgisme i la construcció en general. I el diumenge amb un munt 
de conferències i tallers oberts a tot el públic de la fira. Com a cloenda, i recollint el testimoni de l’any passat, 
tots estàvem convidats a l’Àgora d’Hàbitat i Natura  per compartir inquietuds i posar en comú quins creiem 
que són els reptes per a la ciutat i l’habitatge conscient i sostenible. 

Els convidats que vam escollir per obrir aquest espai de tertúlia i diàleg eren de diferents àmbits i 
sensibilitats per aconseguir una visió àmplia i holística de les diferents branques professionals que poden 
aportar coneixement per plantejar una bona base de qualsevol projecte de paisatgisme, urbanisme, arquitectura i 
construcció. 

L’Arquitecte i fundador de Cetar Empordà, Lluís Auquer, ha començat fent un reconeixement al bagatge 
popular i la cultura de la construcció tradicional catalana, amb trets de sosteniblilitat i bioclimatisme intrínsecs 
en les seves solucions constructives. Segons ell, però, el marc legal i administratiu actual és una gran barrera 
que no ens permet aportar el gran valor d’aquest llegat als projectes arquitectònics, ja que no hi ha ni 
reconeixement ni empatia cap a les solucions tradicionals. La normativa és una faixa que només permet un cert 
tipus de projectes i criteris convencionals i segons la tendència constructiva de les darreres dècades. La 
inquietud i la demanda de solucions més ecològiques i amables amb el medi topen amb un marc legal i 
buròcrata massa complicat i curt de mires. 

Alicia Tornos, Geobióloga i Assessora en Biohabitabilitat, vicepresidenta de l’Associació d’Estudis 
Geobiológics GEA, fa una mirada cap als problemes que ja hem detectat a l’hàbitat existent. És innegable que 
tenim una gran quantitat d’habitatges, edificis i ciutats contaminades i contaminants. Per tant, no és suficient 
garantir una molt bona eficiència energètica amb materials i solucions ecològiques i sostenibles, també hem de 
plantejar-nos no continuar fent edificis i habitatges malalts i veure com podem millorar i sanejar els existents. 
L’augment de dolències i patologies, de casos de Sensibilitat Química Múltiple, de fibromiàlgia, etc, ens porten 
a mirar també cap a l’energia vital de els persones, la seva salut. No podem deixar que cada vegada hi hagi més 
casos de persones que emmalalteixen i que no tenen cap altra camí que aïllar-se i recloure’s. Aquest és un greu 
problema especialment als grans nuclis urbans. 

En tercer lloc en Gabi Barbeta, Doctor Arquitecte, professor de la UdG i fundador de la Xarxa 
EcoArquitectura, ens parla de desequilibris. En el nostre entorn hi ha un munt de desequilibris. La revolució 
industrial i la internacionalització de l’arquitectura ens ha portat a viure en ciutats amb cada vegada més 
concentració i grans problemes de processos patògens que tenen una incidència negativa en les persones. Els 
desequilibris exteriors es manifesten en el nostre interior. Veiem com les persones que viuen en aquestes ciutats 
han d’escapar sempre que poden del seu hàbitat actual. Som individus socials, però hem de respectar la nostra 
pròpia biodiversitat. No ens podem conformar amb patrons i solucions comuns i globals. Cal posar consciència 
en buscar i aplicar les solucions individualitzades. 

Vicente San Juan, especialista en Feng Shui Clàssic i Medicines Orientals, president de l’Associació 
Española de Feng Shui, ens planteja reflexionar sobre perquè parlem d’edificis malalts. Som les persones les 
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que actuem i construïm les cases i habitatges que ens fan emmalaltir. I a les ciutats el problema és majúscul 
perquè és tot l’entorn  al que transformem de manera perversa. Cal redreçar moltes tendències. Per tant, 
l’essencial és incidir en la formació de les persones. Aportar coneixement i consciència per connectar amb la 
nostra salut individual interior i poder després incidir i harmonitzar els nostres habitatges i el nostre entorn. 

L’Arquitecta Tècnica Maren Termens, fundadora de El Taller de Palla, posa èmfasis en la difusió i la 
socialització. En diferents cultures es manté la importància del treball social i de comunitat alhora de construir 
un nou habitatge, com el cas de la “Minga”. En aquests casos ja hi ha l’aportació i adequació de la cultura i els 
coneixements populars i tradicionals així com l’adequació als futurs usuaris, a la realitat del moment i al entorn 
alhora que s’assegura la incorporació dels nous habitants a la comunitat. Nosaltres hem perdut aquests actius i 
hem despersonalitzat i deslocalitzat el projecte arquitectònic i el procés constructiu. Per tant, cal veure com 
transmetre la riquesa cultural i tradicional per recuperar aquests valors que ens humanitzen. La creixent 
tendència a l’autoconstrucció és una realitat que avança i recupera part d’aquesta feina de socialització. 

A partir d’aquí, el debat va incorporant aportacions i matisos per part de tots els assistents. Us en faig 
una petita pinzellada: 

És evident que cadascú és responsable de la seva salut i de les seves malalties, però ens hem de preguntar 
quin és el nostre paper individual sobre el reconeixement de la importància de l’harmonia i la salubritat de 
l’hàbitat. Moltes solucions tecnològiques, com el wifi, i moltes solucions constructives que poden ser eficients 
en altres aspectes, afecten a la salut. Potser hem d’esperar una major proliferació d’aquestes dolències i 
malalties per tal que hi hagi una presa de consciència més generalitzada de la necessitat de millorar en 
bioconstrucció o la relació de la construcció i la salut/vida. 

Les cobertes verdes i els horts urbans acosten la natura i la biodiversitat a les ciutats, però de moment és 
un petit pedaç conservacionista que no acaba d’integrar una bona idea en la complexitat urbanística actual. 

La gestió dels recursos, la seva legislació i els interessos de les gran companyies implicades en la 
generació i distribució de serveis són un altre tema que surt a la tertúlia. De veritat hi ha escassetat de recursos? 

La gran importància de l’educació i el desenvolupament de les persones contrasta amb la poca 
regeneració i evolució que hi ha en aquests camps, almenys des de les administracions i els poders públics. Les 
polítiques d’educació i lingüística lligades als interessos polítics és un reflex de la importància que en general hi 
donem. 

 

 

 

Personalment he quedat molt satisfet de formar part de la organització tècnica de la sectorial d’Hàbitat 
Sostenible també en aquesta edició de EcoSí 2014. El retorn i la valoració dels participants i ponents ha estat 
molt bona. Tot i que el nombre d’assistents no hagi sigut un èxit, sí que ha estat un èxit l’acollida i l’entusiasme 
de tothom qui ha participat d’una manera o altra. Les ponències, tallers i exposicions han convençut, i el format 
de presentacions breus “in 6x10” també. 
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