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T res quartes parts
dels recursos ener-
gètics que utilit-
zem tenen a veure
amb l'urbanisme i

l'arquitectura”, segons explica
l'arquitecteGabriel Barbeta, pro-
fessor d'arquitectura sostenible
a la Universitat de Girona. Afir-
ma que “un edifici sostenible
emet cinc vegades menys de
diòxid de carboni (CO2) que un
edifici que no ho és”. En aques-
tes construccions es té en comp-
te l'eficiència energètica, elsma-
terials que s'utilitzen i els seus
possibles efectes en la salut dels
ciutadans, la qualitat de l'aire i la
reutilització de l'aigua. Tot i que
aquesta arquitectura encara no
ésmajoritària, està emergent, so-
bretot en qüestió d'eficiència
energètica.
Per reduir el consum d'ener-

gia, i per tant les emissions de
CO2, “el primer pas és reduir les
necessitats de la gent pel que fa
a calefacció, il·luminació, aigua
calenta, etc.”, explica Josep M.
Corretger, enginyer tècnic i pro-
fessor de la UdG. La millor ma-
nera és tenir en compte el clima
a l'hora de construir els edificis
però en edificis antics també es
pot aconseguir.

La calefacció, la principal
despesa energètica
“La calefacció consumeix el
46%de l'energia d'una casa”, se-
gons Corretger, però construint
edificis ambmoltes finestres a la
façana sud, amb un aïllament
major a la cara nord i obertures
a les façanes est i oest “aconse-
guim una calefacció i refrigera-
ció natural”, explica Barbeta.
En edificis ja construïts es po-

den instal·lar acabats interiors de
fusta o suro a les parets, vidres do-
bles, cortines gruixudes a l'hivern
i tendals a l'estiu; amésdeventilar
la casa a l'hora adequada o fer un
ús racional de la calefacció i l'aire
condicionat.

Els materials, autòctons
Com menys energia es consu-
meixi en el procés de transfor-
mació i transport dels materials,

millor. Per això es recuperenma-
neres de fer en desús, com la vol-
ta catalana, que dónamolta resis-
tència amb molt poc material,
l'ús de la palla com aïllant i les
finestres de fusta, ja que “l'alu-
mini és 1.500 vegades més con-
ductor del fred i la calor”.

Energies renovables
i reutilització de l'aigua
Instal·lar sistemes que permetin
reutilitzar l'aigua de la dutxa
per al dipòsit del vàter és una bo-

na manera d'aprofitar l'aigua
que es consumeix a casa i que,
normalment, es malbarata. Al-
tres sistemes més costosos, però
també molt efectius, són les pla-
ques solars fotovoltaiques per a
la calefacció, i l'energia solar tèr-
mica per a escalfar l'aigua sanità-
ria. El professor Corretger expli-
ca que un metre quadrat, que
costa entre 400 i 800 euros, es-
calfa fins a 75 litres d'aigua al dia
i permet estalviar mitja tona de
CO2 cada any.c

La lluita contra
el foc comença
a finals de juny
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Girona

D iuen que val més
curar-se en salut i
en matèria d'in-
cendis la dita està
més que justifica-

da. És per això que la Diputació
de Girona ja ho té tot preparat
per fer frontal focdurant elspro-
pers mesos d'estiu. La novetat
d'enguany és que les brigades de
vigilància, informació i primera
intervenció que han de vetllar
pels espais naturals protegits en-
traran en acció a finals de juny,
dues setmanes més tard que
l'any passat. El motiu? Que se-
gueixin treballant durant bona
part delmes de setembre, elmés
problemàtic, segons indiquen
les previsions.
“Lespluges de l'hivernhan fet

que ara hi hagi molt sotabosc
que pot esdevenir massa com-
bustible si l'estiu és sec i calo-
rós”, preveu Josep Maria Rufí,
diputatdeMediAmbient iTerri-
tori de la Diputació de Girona.
SegonsRufí, “si tinguéssimunes-
tiu sec, els problemes els tin-
dríem cap a mitjans i finals
d’agost i a principis de setembre,
i no al juny”. Per això, els tres
mesos de vigilància començaran
15 dies més tard.
A partir de finals de mes, les

brigades tindran cura d' aquells
espais naturals protegits que te-
nenunamajorprobabilitatdepa-
tir focs forestals. Es tractade l’Al-
bera, el Cap de Creus, el Mont-
grí, l’Ardenya, el Montseny, Sal-
ines-Bassegoda o les Gavarres,
un massís mediterrani que, per
les seves característiques, és con-
siderat com un espai “de molt
risc”. No en va, per les Gavarres
hi circularan tres dels 11 vehicles
de la campanya de vigilància.
La Diputació destinarà prop

de dos milions d'euros a les ac-
tuacions de prevenció d'incen-
dis, un 33%més que l'any passat.

“Les llevantades de la costa i el
temporal de neu que vam tenir a
LaGarrotxa i al Ripollès ens han
obligat a accelerar les tasques de
neteja i a fer una aportació eco-
nòmica especial”, afirma Rufí,
després de recordar que els da-
rrers mesos han estat especial-
ment moguts per les tasques de
retirada d'arbres caiguts pel
vent.
A la resta del territori gironí,

la Diputació té previst mantenir
l'operatiu ordinari que preveu,
entre altres actuacions, mante-
nir en condicions els dipòsits
d'aigua i els perímetresde les ur-
banitzacions. Per aquestes tas-

quesdemanteniment els ajunta-
ments han rebut ajudes per va-
lor de 580.000 euros, mentre
que les agrupacions de defensa
forestal en rebran 200.000. Rufí
recordaqueés gairebéuna tradi-
ció “ajudar els municipis en les
petites actuacions que fande ne-
teja del sotabosc, el manteni-
ment dels camins i els dipòsits”.
Els diferents convenis que la Di-
putació manté amb els ajunta-
ments i les agrupacionsdedefen-
sa forestal, “que són els que més
coneixen el territori”, es coordi-
nen ambelDepartament deMe-
di Ambient i Bombers de la Ge-
neralitat en cas d'emergència.
Les comarques gironines es

caracteritzen per gaudir d'una
gran quantitat de bosc variat i
ric, un fet determinant per que
la Diputació de Girona sigui “de
les que més treballa, des de fa
temps, en la prevenció
d'incendis”, afegeix Rufí.c

Les parets amples dels edificis del barri vell de Girona aïllen

Edificis sostenibles

Experimentar i estalviar a la vegada
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La Diputació
de Girona ha invertit
dos milions d'euros
en prevenció, un
33% més que el 2008

]El mes que ve comença-
ran les obres per instal·lar
una bomba de calor geotèr-
mica al Laboratori de Ca-
lor i Fred de l'Escola Poli-
tècnica de la Universitat de
Girona. La instal·lació
s'inaugurarà l'octubre vi-
nent i, a més d'utilitzar-se
per a experiments acadè-
mics permetrà reduir les
emissions de CO2 de la fa-
cultat. Es tracta d'un siste-
ma de climatització punter
i altament ecològic que
donarà aigua calenta i escal-
farà i refrigerarà el labora-
tori. No necessita cap tipus
de combustió i, per tant,
no genera CO2. Utilitza
l'energia del subsòl: “A

l'hivern s'agafa la calor del
sòl i es porta cap a l'edifici
i a l'estiu es fa al revés, la
calor de l'edifici es fa anar
cap a la terra”, explica Jo-
sep Maria Corretger, engin-
yer industrial i professor
de la UdG.
L'avantatge respecte a

altres energies com la solar
o l'eòlica és que es pot utili-
tzar a qualsevol lloc i en
qualsevol moment sense
dependre de si fa sol o si
plou. La temperatura a so-
ta terra és sempre cons-
tant, 13 graus a 80 metres
de profunditat, de manera
que està “sempre cent per
cent disponible”, assegura
Corretger.
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I JORNADES TÈCNIQUES
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www.firagirona.com/2009/fira_esport/
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La campanya s'iniciarà 15 dies més
tard que l'any passat, però s'allargarà
durant tot el mes de setembre

PREVENCIÓ D ' INCENDIS

Tenir en compte el clima i els recursos de la zona permet
construir edificis més respectuosos amb el medi ambient

ARQUITECTURA ECOLÒGICA SER SOSTENIBLE SENSE SORTIR DE CASA


