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Projecte
un impuls a la innovació

 

 

 

Promotor
la nostra casa somniada

materials
l’atractiu d’un material natural

Procés constructiu
Donar sentit a la professió

a fons
Petjada ecològica

fotos: ©ChoPo
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■■■ Encara que el reportatge d’aquest 
número se centra en una casa de cons-
trucció sostenible, feta –en part– de palla, 
ni el fet que s’utilitzi la palla no és el més 
rellevant del seu procés constructiu ni 
sostenible és una paraula suficient per tal 
de definir-la. Aquesta casa és, sobretot, un 
exemple d’una opció, diferent a la usual, 
d’entendre la construcció i, si m’apuren, 
també d’entendre la vida. És el resultat 
d’una sèrie de voluntats –que els seus 
protagonistes explicaran millor– i que no 
són només les usuals de confort, espai i 
economia, –que també hi són– sinó, a més, 
les de deixar una herència mediambiental 
honesta per als qui ens vinguin darrere, i 
de recerca d’una “altra manera” de fer les 
coses.

L’ambiciós objectiu final, demanat 
pels promotors i potenciat i fet realitat 
pels tècnics, és que la construcció i pos-
terior funcionament d’aquesta casa no 
només havia de ser estalviadora d’ener-
gia, no contaminant i duradora, sinó 
també biodegradable, és a dir, fàcilment 
reintegrable en el cicle de vida un cop aca-
bada la seva funció o, el que és el mateix, 
deixar una petjada ecològica mínima. 
Després de no construir, és l’opció més 
respectuosa amb el medi ambient que 
existeix.

La decisió de l’autoconstrucció i la 
recerca de materials i tècniques que ho 
facin possible i que, alhora, siguin respec-
tuosos al màxim amb el medi ambient no 
és fàcil. És un gran repte, ja que en molts 

aspectes obliga a anar contra corrent 
sense l’opció de poder sortir del corrent. 
En aquest punt és on s’escull la palla i 
altres materials “fàcils d’usar”: la calç, 
el fang, la fusta... fàcils d’usar, però no 
tant. Per això, l’arquitecta introdueix 
un concepte molt interessant: l’auto-
construccció assistida. Assistida, d’una 
banda, pels tècnics que han hagut de tre-
ballar de valent per aconseguir no només 
unes exigents demandes d’economia de 
la construcció, sinó també l’homologació 
de les inusuals tècniques als paràme-
tres legals vigents (normativa tècnica, 
normativa urbanística, valoració de la 
hipoteca, etc.). I assistida, d’altra banda, 
per uns quants professionals que conei-
xen les tècniques que cal emprar i que, 
al mateix temps, les executen i ensenyen 
als propietaris-promotors i als seus amics 
com es fan; de manera que l’aprenentatge 

d’autoconstrucció es fa de forma pràctica 
i real.

La construcció d’una casa de palla
La casa consisteix en una base que s’adap-
ta al terreny, que té força pendent, sobre 
la que descansa la casa pròpiament dita. 
Els murs de contenció i els fonaments de 
la base són fets de formigó armat, únic 
material que es troba  a la construcció en 
grans quantitats i no és degradable. No 
hi ha cap tècnica alternativa, en aquests 
moments, per a aquestes funcions. A la 
resta de la casa gairebé tots els materials 
són d’origen orgànic i/o reciclables: l’es-
tructura és de pannells de fusta contra-
laminada KLH en els plans horitzontals i 
entramat de fusta en els suports dels tan-

Petjada 
ecològica
Casa a Vallgorguina. l’autoconstrucció i la recerca de 
materials i tècniques que ho facin possible i que, alhora, siguin 
respectuoses al màxim amb el medi ambient no és fàcil

Josep olivé
informatiu@apabcn.cat

Aquesta casa és un exemple diferent d’entendre la 
construcció i també d’entendre la vida

Fotos: Chopo
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de cap tractament (segons les normes 
UNE). També la fusteria és de fusta i amb 
vidres amb càmera d’argó en comptes 
d’aire (3 + 18 + 3 mm), cosa que els propor-
ciona una conductivitat molt baixa. En 
alguns punts, el que sembla fusteria són 
murs Trombe, que escalfen la casa quan 
fa sol. La coberta és del tipus enjardinada 
extensiva i els envans interiors són de 
pannells de palla premsada. Pràctica-
ment no hi ha acabats interiors perquè el 
sostre i el terra són els mateixos pannells 
KLH de fusta.

En resum, una casa amb un disseny 
molt agradable i que té en compte l’ori-
entació i la protecció de les obertures, la 
ventilació –important per l’estiu, sobre-
tot–, la modulació (per reduir minvades 
i facilitar el muntatge), que permet una 
despesa mínima d’energia per escalfar 
aire i aigua, i que està feta amb uns mate-
rials que contaminen poc, són reciclables 
i produeixen pocs residus. ■

caments verticals i la coberta. Els para-
ments de façana són de bales de palla d’ar-
ròs. Per què arròs i no blat, un cereal més 
proper a l’obra? Doncs perquè l’arròs té 
un alt contingut de silici i sembla ser que 
per aquest motiu les fibres són mes resis-
tents als atacs dels agents biòtics, si bé les 
dades científiques comparables encara 
no són suficients per assegurar-ho. Les 
bales es cobreixen d’argila amb una capa 
fina de 3-5 mm, que dóna la primera i bàsi-
ca protecció al foc i als agents degradants 
biòtics, i sobre aquesta “impregnació” es 
realitza un morter de calç per a l’exterior, 
i a l’interior l’arrebossat és només d’argi-
la seleccionada.

Les bales de palla es poden fer servir 
de murs de càrrega, però en aquest cas 
no s’ha fet perquè presenten la dificultat 
constructiva d’assentar-se sensiblement 
un cop entren en càrrega. Es pot contro-

lar el moviment amb un cèrcol perimè-
tric per tal que sigui homogeni, però en 
aquest cas s’ha preferit com a estructura 
vertical un entramat de llistons de fusta 
amb dos muntants per mòdul, un d’exte-
rior i un d’interior, que permeten, d’una 
banda, inserir-hi el gruix de les bales de 
palla de tancament i, de l’altra, trencar 
totalment els ponts tèrmics, ja que els dos 
elements de fusta no estan en contacte.

La palla té una capacitat aïllant força 
alta i té prou inèrcia tèrmica com per fer 
confortable la casa a l’estiu i a l’hivern. 
A la coberta i en altres punts on calia un 
aïllament major els materials que s’han 
fet servir són el suro granulat, la fibra 

de cel·lulosa reciclada i el vidre cel·lular, 
aquest darrera del mur de contenció. 
La tarima exterior és d’un altre tipus de 
fusta, la robínia, fusta d’origen local clas-
sificada per a ús exterior sense necessitat 

Gairebé tots els materials de construcció són d’origen 
orgànic i/o reciclables
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Dades bàsiques

Promotors-autoconstructors Peter Mayer, Esther Cantos

Arquitecta Valentina Maini

Arquitectes tècnics Maren Termens Steiner,  Xavier 
Baldrich

Cap d’obra Eric García

Col·laboradors estructures Arquitecte Miguel Nevado

Disseny bassa fitodepuració Ariadna Pastó, biòloga

Projecte bàsic Tardor 2005

Projecte execució Estiu 2006

Inici obra Tardor 2008

Final obra Tardor 2008

Superfície construïda 165 m2 (inclou terrassa)

Cost obra
1.115 € / m2

inclou instal·lació ACS solar i sistema 
de fitodepuració d’aigües grises

Demanda energètica 
10 KWh / m2/ any segons estudi  
realitzat per enginyeria Josep Maria 
PiGuillem 2006

Han intervingut a l’obra

Promotors-autoconstructors Peter Mayer, Esther Cantos

Fuster - mestre d’obra Eric Garcia

Fonaments i murs de contenció Construccions Frevial

Instal·lacions Klau Systemes

ACS-Solar Dominnova

Depuració aigües grises Hydroesfera- Ariadna Pastó

Col·laboradors puntuals Amics i familiars

Productes utilitzats destacats

Estructura horitzontal Pannells de fusta contralaminada: KLH

Tractament fusta Olis i pintures: Livos

Façana Keim-Ecopaint

Fusteria Fusta làrix certificat: Fecon

Envans Pannells de palla prensada: Karphos

Tarima fusta exterior Robínia. Fustakia 

materials a granel destacats

Aïllaments

Palla d’arròs

Suro granulat

Fibra de cel·lulosa reciclada

Revestiments

Argila: arrebossat interior

Argila i calç: arrebossat exterior

Terra vegetal: coberta

Fitxa de l’obra: Casa a VaLLGoRGUina

Valors destacats: les 4R

REDUCCIÓ

Residus d’obra i final de vida

Consum energètic i recursos naturals en tot el 
cicle de vida

Minimització talla arbres per condicionament de 
la parcel·la

Embodied energy - emissions CO2

Erosió: preservació condicions de drenatge 
natural del terreny

Cost urbanització: habitatge sense connexió a 
clavegueram

RECICLATGE

Aigües grises 

Palla tancament i aïllament

Materials compostables i no tòxics

Compostatge residus sòlids humans-inodor en 
sec

REUTILITZACIÓ
Terres d’excavació

Aigües grises per al rec

REPENSAR

Disseny estructura per flexibilitat d’ús en el 
temps

Disseny modular per reducció minves i temps de 
col·locació

Relacions entre professionals i no professionals 
durant tot el procés de disseny i obra: equip no 
jeràrquic

Agents de “control” involucrats en procés d’obra 
(Ajuntament, banc, assegurances)

Autoconstrucció assistida per facilitar accés a 
l’habitatge de qualitat a cost competitiu

Indicadors de sostenibilitat




