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ÀGORA D’HÀBITAT SOSTENIBLE A ECOSÍ 2015 

EL REPTES DE CONSTRUIR UNA ECOSIUTAT DES DE LA CIUTADANIA 

 

Entre les activitats programades a la sectorial d’Hàbitat Sostenible a EcoSí, l’Àgora 
és un espai de tertúlia i debat entre professionals i ciutadans. Un any més he estat 
dinamitzador de l’àgora dedicada al sector de la bioconstrucció, és a dir, la relació i els 
efectes de la construcció envers la salut. Enguany ens preguntàvem què podem aportar i 
com podem participar per construir una “EcoSíutat”des de la ciutadania. 

Sens dubte que la innovació i la competitivitat de sistemes constructius, materials i 
solucions tècniques respectuoses amb el medi ambient fan que sigui més fàcil poder 
accedir a solucions més sostenibles i eficients en tots els sentits. Però cal la implicació de 
la ciutadania per aconseguir un canvi de tendència i de model per tal que les ciutats, 
barris i viles siguin més EcoSíutat. 

En Jaume Borràs ens aporta l’exemple de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola 
El Gegant del Rec de Salt. Després de rebre el suport de les diferents administracions i de 
la UdG per l’avançprojecte per la construcció de l’escola, que des de fa anys està en 
mòduls prefabricats metàl·lics, amb criteris de bioconstrucció i implicació social per ajut 
i participació en la mateixa construcció de les famílies dels alumnes, el Departament 
d’Ensenyament els ha confirmat que, quan sigui el moment de licitar el projecte de la 
nova escola, s’intentaran incloure barems que potenciïn els valors i requeriments que 
contempla el seu projecte, de manera que si es volen presentar a concurs tinguin opcions. 
Sembla insuficient el reconeixement i suport que l’administració dóna doncs al procés 
participatiu que ha dut a terme aquesta associació per iniciar un canvi de model, no 
només en el sistema i materials de construcció de les escoles, sinó en l’exemple 
d’implicació i arrelament social que l’escola pot arribar a desenvolupar en el seu entorn 
immediat. 

Des de l’Associació Terram, en Jesús Ramírez i la Susana Osés assenyalen com els 
tallers i projectes participatius en els sectors de la bioconstrucció i l’ecoarquitectura tenen 
una gran acceptació a Barcelona: el projecte espais buits, o altres projectes de disseny 
participatiu, promoguts pel BAM o BioBuild, tenen una bona participació a nivell de 
professionals, alhora que quan s’obre la participació de la ciutadania en els procés 
constructiu també aporta resultats gratificants. A Girona aquest moviment és incipient i 
minoritari. 

També l’Ariadna Claret, ambientòloga,  destaca com també es va despertant a 
Girona la participació, des de diferents sectors professionals, en fòrums i jornades 
participatives d’urbanisme i ordenació territorial. 

Evidentment hem de ser els professionals dels diferents sectors implicats en la 
ordenació i transformació del medi, des del planejament urbanístic, paisatgístic, 
arquitectònic i constructiu els que hem de prendre la iniciativa, promoure i participar en 
espais de debat i projectes pilot per a l’arrelament de models alternatius més sostrenibles i 
ecològics. 
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En Quim Aiguabella ens recorda que una EciSíutat no pot oblidar la sostenibilitat 
social i l’economia mediambiental, sensibilitzant i dinamitzant el dret social a l’habitatge 
digne i adequat de les persones. En aquest sentit és bo veure que arriben moviments com 
el de transition towns, ecoviles i iniciatives cap a l’autonomia energètica. 

Cal que aquests diferents moviments i iniciatives tinguin també un coneixement i 
reconeixement mutu. Espais com les àgores de l’EcoSí són un bon punt de trobada que 
enriqueix a tots pel fet de posar en comú experiències i coneixements. Malauradament hi 
ha poc recolzament per part de les administracions i entitats, cosa que no afavoreix que el 
ciutadà en tingui coneixement i es pugui implicar. La normativa en molts casos és 
obsoleta i dificulta la implantació de processos oberts, dinàmics i innovadors. Els 
sistemes i materials industrialitzats homologats normalment no comporten justícia social 
ni s’adeqüen al medi en les zones més rurals. 

Vicente San Juan, especialista en FengShui clàssic i medicines orientals, insisteix 
en la necessitat de la pedagogia i divulgació. Quan hi hagi veritable consciència dels 
avantatges dels habitatges saludables i sostenibles, la demanda es consolidarà. Si els 
professionals estem preparats i formats, som rigorosos i donem valor a la bioconstrucció i 
l’ecoarquitectura, la demanda que de moment és puntual i individual passarà a ser grupal. 
Aquest és el canvi que farà que la norma s’adeqüi. 

La formació i educació des de la infantesa és importantíssima. Cal conèixer els 
avantatges i la influència, sobre un mateix i sobre l’entorn, d’una vida més sostenible. 
D’aquesta manera la ciutadania tindrà un millor autoconeixement, necessari per una 
major autogestió i caràcter propi. L’autoconeixement ens ajuda a escollir la solució més 
adequada, també pel que fa a l’habitatge, el veïnat, l’entorn. 

Aquestes són les principals idees que vam estar compartint a l’Àgora dedicada a 
bioconstrucció, el diumenge 14 de juny, en el marc de l’EcoSí 2015 a Girona. 
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