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Divisòries movibles de lona a l’equipament cultural de Fabra & coats

Tecnologia i adequació 
funcional al lloc

■■■ S’exposa una solució de divisòries de lona flexible con·
cebuda per a una distribució no permanent, un sistema que 
permet adaptar la distribució segons les necessitats d’un 
programa d’espais que pot ser conjuntural, i que té l’avantat·
ge que no compromet en el futur la configuració de la nau on 
es fa aquesta distribució. És un sistema molt tecnològic, una 
construcció asèptica que s’instal·la sense agredir ni desfi·
gurar el continent, sinó que emfatitza el caràcter i valor dels 
espais d’aquesta construcció industrial, i no altera la percep·
ció global de la nau. 

L’adequació al lloc és justament l’encert del sistema adop·
tat. En uns espais de dimensions enormes en què, ateses les 
necessitats, cal trencar aquesta grandària a fi de crear uns 
racons amb una mínima privacitat que permetin la necessà·
ria concentració per al treball propi dins d’aquest àmbit d’ús 
compartit amb altres usuaris. Els destinataris i l’activitat 
que s’hi fa també s’adiu amb el caràcter flexible de la inter·
venció i el propòsit d’articular un entorn obert i interactiu de 
treball administratiu en aquest equipament cultural destinat 
a “fàbrica de creació”. 

Els elements divisoris consisteixen en uns plafons modu·

lars de lona subjectats a terra i suspesos del sostre mitjançant 
cables d’acer. S’adopten dues solucions, de lona simple, i 
de lona doble amb aïllament interior. La primera amb una 
funció més de delimitació visual, la segona per a aportar una 
certa prestació acústica. El preu mig dels elements divisoris 
instal·lats, incloent la repercussió de costures, soldadures, 
vores, ponts de fixació, barnilles roscades, cables d’acer inox, 
terminals, tensors, se situa en:

■ Divisòria de lona simple, tipus Preconstain 501 de Sailing 
Solutions: 

Amidament = 361 m2; cost = 42€/m2

■ Divisòria de lona doble matalàs, tipus Tela Soilis 86 de Sai·
ling Solutions, amb aïllament interior fonoabsorbent: 

Amidament = 1044 m2; cost = 90€/m2

Són elements lleugers instal·lats en sec, replantejats a 
partir d’una modulació de punts de fixació que van a buscar 
la malla estructural de bigues vistes del sostre, per on també 
discorren les instal·lacions. Les divisòries se separen de la 
façana i no arriben al sostre, de manera que la llum natural 
guanyada des grans finestrals es fa present en tot el recinte. 
El sistema de divisòries flexibles aplicat al recinte de Fabra & 
Coats va ser finalista en la categoria d’innovació dels Premis 
Catalunya Construcció 2012 que organitza el CAATEEB. ■
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■■■  Amb la voluntat de mantenir la 
identitat de l’arquitectura existent i pre·
servar la memòria del lloc, i alhora donar 
resposta a un programa d’activitats 
divers i espais de configuració variable en 
el temps, vàrem plantejar una estratègia 
de intervenció mitjançant dos instru·
ments: capses dures per inserir serveis 
necessaris (vestidors, magatzems, instal·
lacions...) i aïllar funcions especifiques 
(música, ràdio, cuines,...) i lones flexibles 
per estructurar les diferents activitats 
dins un espai obert i continu. 

El sistema de divisòries flexibles ha 
d’aconseguir un confort ambiental en 
termes visuals i acústics, que permeti la 
convivència de múltiples usuaris. Aquest 
sistema s’aplica al sistema estructural 
del edifici, per això establim al voltant 
de cada pilar quatre punts d’ancoratge a 
terra i a sostre creant una malla de punts 
de subjecció per tota la nau. Els cables 
que connecten aquest ancoratges, són els 
elements on es fixen els nervis d’alumini 
(com les botavares nàutiques) que perme·
ten la col·locació de les lones o veles. 

El sistema 
Té dos tipus de lones o divisòries flexibles: 
un tipus de divisòria simple amb una 
finalitat bàsicament visual i espacial, que 
anomenarem lones, i un tipus de divisòria 
complexa que a les necessitats d’organit·
zació visual/espacial afegeix la necessitat 
de aïllament acústic que anomenarem 
matalassos. El projecte es resol mitjan·
çant un sistema de fixació comú que 
permet que lones i matalassos puguin 
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El sistema de divisòries flexibles ha d’aconseguir un 
confort ambiental en termes visuals i acústics, que 
permeti la convivència de múltiples usuaris

Sistema de divisòries flexibles per un 
contenidor de producció cultural
Intervenció a la nau central del recinte de Fabra & coats, a Sant andreu (barcelona)
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barrejar·se donant resposta a diferents 
possibilitats i necessitats de configurar 
els espais per les activitats. 

Les divisòries (lones o matalassos) són 
plans formats per mòduls tèxtils supor·
tats per un perfil portant de alumini que 
s’inicien i acaben amb dos cables tensors 
ancorats a terra i sostre. Un mecanisme 

Les divisòries simples estan formades 
per mòduls de lona microperforada que 
tenen una beina superior per passar el 
perfil de secció rectangular fixat a les 
mènsules en els tensors i una beina infe·
rior per passar un tercer tensor fixat a les 
argolles inferiors dels tensors verticals 
per donar al mòdul envà la resistència 

maniobrabilitat, i ens hem basat en el 
concepte acústic de “cambra anecoica”, 
que es dissenya per reduir en la mesura 
del possible, la reflexió del so. 

El sistema complex consisteix en 
l’addició de mòduls de 60 cm. que són 
sacs tèxtils que incorporen panells de 
llana de roca de densitat especial (150kg/

metàl·lic, que treballa en mènsula i s’agafa 
al cable per mitjà d’un cargol abraçadora, 
permet fixar el perfil portant que dona 
rigidesa i tensió als mòduls divisoris. El 
mecanisme està dissenyat de forma asimè·
trica per poder encaixar diversos elements 
quan es produeix una trobada múltiple de 
divisòries al mateix cable tensor. 

necessària contra els impactes. Els 
mòduls es fixen amb tires de velcro. 

Les divisòries tipus matalàs es disse·
nyen per aconseguir un grau mitjà d’aï·
llament i condicionament acústic per als 
espais delimitats per aquests sistemes. Es 
tracta d’afegir el mínim de massa possible 
en els mòduls tèxtils per garantir la seva 

m3),i s’uneixen entre si per tires de velcro 
als cantells laterals. Aquestes divisòries 
tenen una alçada de 3 metres per tal d’evi·
tar que les ones acústiques puguin sortir 
dels espais interiors configurats i així pro·
duir una gran reducció del soroll generat, 
millorant el confort necessari en sales de 
reunions i de treball. ■

SISTEMA DE DIVISÒRIES FLEXIBLES PER UN CONTENIDOR DE PRODUCCIÓ CULTURAL.

MANUEL RUISÁNCHEZ  / FRANCES BACARDIT  (PLANURBS SLP)

  

La intervenció a la nau central de Fabra i Coats tracta  d’adequar aquest 
antic complex fabril a un nou conjunt de programes d’activitat cultural: 
Escola de les arts, Centre d’interpretació del patrimoni industrial i Museu 
de treball, Sala d’exposicions d’art contemporani, Auditori per activitats 
col•lectives i Fàbrica de creació per arts plàstiques, musicals, escèniques 
i multimèdies.

El conjunt, que té una superfície de 14.000 m2, es desenvolupa en quatre 
plantes de        d’obra de 90 cm enriostada per dues torres de comunicació 
verticals adossades a la façana sud. El interior es resol amb un sistema 
de pòrtics metàl•lics articulats, fets amb perfils laminats procedents 
d’Anglaterra (1916), de bona factura i muntatge, i amb pilars enplatinats i 
jàsseres IPN d’ala curta, de 5,70 m de llum i crugies de 4 i/o 3,4 m.
Aquest sistema genera un gran nombre de pilars, que perfectament 
ordenats, donen a l’interior de la nau l’aire d’una “mesquita industrial”.

Amb la voluntat de mantenir la identitat de l’arquitectura existent i preservar 
la memòria del lloc, i alhora donar resposta a un programa d’activitats 
divers i espais de configuració variable en el temps, vàrem plantejar una 
estratègia de intervenció mitjançant dos instruments: Capses dures per 
inserir serveis necessaris (vestidors, magatzems, instal•lacions,...) i aïllar 
funcions especifiques (musica, radio, cuines,...) i Lones flexibles per 
estructurar les diferents activitats dins un espai obert i continu.

El sistema de divisòries flexibles que organitza els  espais i les àrees 
de treball a la fabrica de creació, te que aconseguir un confort ambiental 
en termes visuals i acústics , que permeti la convivència de múltiples 
usuaris. Prenem el velam nàutic com a sistema de referencia per crear 
una estructura física que des de la mobilitat permet adaptar-se a la 
variació de les condicions del entorn en funció de uns objectius. 

Aquest sistema s’aplica al sistema estructural del edifici, per això establim 
al voltant de cada pilar quatre punts d’ancoratge a terra i a sostre 
creant una malla de punts de subjecció per  tota la nau. Els cables que 
connecten aquest ancoratges, son els elements on es fixen els nervis 
d’alumini (com les botavares nàutiques) que permeten la col•locació de 
les lones o veles.
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El sistema te dos tipus de lones o divisòries flexibles: un tipus de divisòria 
simple amb una finalitat bàsicament visual / espacial, que anomenarem 
lones, i un tipus de divisòria complexa que a les necessitats de 
organització  visual/espacial afegeix la necessitat  de aïllament acústic 
que anomenarem  matalassos. El projecte es resol mitjançant  un 
sistema de fixació comú que permet que lones i matalassos puguin 
barrejar-se donant resposta a diferents possibilitats / necessitats de 
configurar els espais per les activitats.

El sistema proposat es desenvolupa al voltant d’una quadrícula de punts 
d’ancoratges situats a 1m del pilar  que seran els punts de inici i final de 
cada un dels mòduls divisors.
El punt d’ancoratge és fixa amb un rodó roscat  a forjat i/o a jàsseres. El 
sistema de subjecció  consisteix en un conjunt de cables de paviment a 
sostre que te anells com terminals cargolats en els punts de fixació i un 
tensor en un dels extrems per tensar el cable.

Les divisòries (lones o matalassos) son plans formats per mòduls tèxtils 
suportats per un perfil portant de alumini que s’inicien i terminen amb 
dos cables tensors ancorats a terra i sostre. Un mecanisme metàl•lic, 
que treballa en mènsula i s’agafa al cable per mitjà de un cargol 
abraçadora, permet  fixar el perfil portant que dona rigidesa / tensió als 
mòduls divisoris. El mecanisme esta dissenyat de forma  asimètrica  per 
poder encaixar variïs elements quan es produeix una trobada múltiple de 
divisòries al mateix cable tensor.

Les divisòries simples estan formades per mòduls de  lona microperforada 
que tenen una beina superior per passar el perfil de secció rectangular 
fixat a les mènsules en els tensors i una beina inferior per passar un 
tercer tensor fixat a les argolles inferiors dels tensors verticals per donar 
al mòdul envà la resistència necessària  contra els impactes. Els mòduls 
es fixen amb tires de velcro.

Les divisòries tipus matalàs es dissenyen per aconseguir un grau mitjà 
d’aïllament i condicionament acústic per als espais delimitats per aquests 
sistemes. Es tracta d’afegir el mínim de massa possible en els mòduls 
tèxtils per garantir la seva maniobrabilitat, i ens hem basat en el concepte 
acústic de “càmera anecoica”, que es dissenya per reduir en la mesura 
del possible, la reflexió del so. 

El sistema complexa consisteix en l’addició de mòduls de 60cm. que 
són sacs tèxtils que incorporen panells de llana de roca de densitat 
especial (150kg/m3),i s’uneixen entre si per  tires de velcro als cantells 
laterals. Aquestes divisòries tenen una alçada de 3 metres per tal d’evitar 
que les ones acústiques puguin sortir dels espais interiors configurats 
i  així produir una gran  reducció del soroll generat,  millorant el confort 
necessari en sales de reunions i de treball.
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barrejar-se donant resposta a diferents possibilitats / necessitats de 
configurar els espais per les activitats.

El sistema proposat es desenvolupa al voltant d’una quadrícula de punts 
d’ancoratges situats a 1m del pilar  que seran els punts de inici i final de 
cada un dels mòduls divisors.
El punt d’ancoratge és fixa amb un rodó roscat  a forjat i/o a jàsseres. El 
sistema de subjecció  consisteix en un conjunt de cables de paviment a 
sostre que te anells com terminals cargolats en els punts de fixació i un 
tensor en un dels extrems per tensar el cable.

Les divisòries (lones o matalassos) son plans formats per mòduls tèxtils 
suportats per un perfil portant de alumini que s’inicien i terminen amb 
dos cables tensors ancorats a terra i sostre. Un mecanisme metàl•lic, 
que treballa en mènsula i s’agafa al cable per mitjà de un cargol 
abraçadora, permet  fixar el perfil portant que dona rigidesa / tensió als 
mòduls divisoris. El mecanisme esta dissenyat de forma  asimètrica  per 
poder encaixar variïs elements quan es produeix una trobada múltiple de 
divisòries al mateix cable tensor.

Les divisòries simples estan formades per mòduls de  lona microperforada 
que tenen una beina superior per passar el perfil de secció rectangular 
fixat a les mènsules en els tensors i una beina inferior per passar un 
tercer tensor fixat a les argolles inferiors dels tensors verticals per donar 
al mòdul envà la resistència necessària  contra els impactes. Els mòduls 
es fixen amb tires de velcro.

Les divisòries tipus matalàs es dissenyen per aconseguir un grau mitjà 
d’aïllament i condicionament acústic per als espais delimitats per aquests 
sistemes. Es tracta d’afegir el mínim de massa possible en els mòduls 
tèxtils per garantir la seva maniobrabilitat, i ens hem basat en el concepte 
acústic de “càmera anecoica”, que es dissenya per reduir en la mesura 
del possible, la reflexió del so. 

El sistema complexa consisteix en l’addició de mòduls de 60cm. que 
són sacs tèxtils que incorporen panells de llana de roca de densitat 
especial (150kg/m3),i s’uneixen entre si per  tires de velcro als cantells 
laterals. Aquestes divisòries tenen una alçada de 3 metres per tal d’evitar 
que les ones acústiques puguin sortir dels espais interiors configurats 
i  així produir una gran  reducció del soroll generat,  millorant el confort 
necessari en sales de reunions i de treball.
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■■■  Els equipaments escolars són un 
conjunt d’edificis amb uns condicionants 
especials que els fan molt adequats per a 
dur a terme accions de millora i de cons-
cienciació mediambiental, a causa de la 
seva vinculació directa amb l’educació i 
la formació dels ciutadans del demà. 

Durant els darrers anys, el Grup de 
Recerca GICITED de l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona hem 
estat treballant en avaluacions del parc 
edificat i en concret en estalvi i eficiència 
energètica en edificis docents univer-
sitaris i en centres d’educació infantil i 
primària. Del conjunt d’estudis realitzats, 
hem après que el primer que cal és identi-
ficar les mancances i les possibilitats de 

Rehabilitació energètica: 
el cas dels edificis escolars

millora dels edificis per tal de plantejar 
les mesures més adients per garantir el 
confort ambiental dins els centres, tot 
reduint els consums de recursos. L’estudi 
de diferents edificis amb unes condicions 
legislatives, organitzatives i d’entorn cli-
màtic similars, ens permetrà establir les 
futures línies de treball per tal de millorar 
la qualitat d’ús dels edificis i les possibles 
mesures d’estalvi energètic. 

Antecedents
Les polítiques energètiques a Catalunya 
han definit, ens els darrers anys, estratè-
gies destinades a reduir el consum i per 
línies de desenvolupament econòmic 
basades no en augmentar el consum de 
recursos sinó en reduir la demanda a 
partir de l’eficiència. Tot i que sembla que 
s’ha produït una contenció en el consum 
final de recursos energètics (el consum de 
gas natural a Catalunya només ha sofert 
un 2% d’increment i el de l’energia elèc-
trica un 2,7%) i que ha augmentat consi-
derablement l’aportació de les energies 
renovables, estem encara lluny d’ajus-
tar-nos a les exigències de les directives 
europees. I encara ara, el consum associat 
al sector domèstic i de serveis representa, 
en conjunt, un 28% del consum final de 
l’energia a Catalunya.

Si posem el focus a la ciutat de Barce-
lona, el consum d’energia l’any 2008 en 

el sector terciari va significar un 29,9% 
del total, i en la distribució de consums 
segons els usos dels edificis municipals 
que disposa l’Ajuntament, als edificis 
escolars els correspon el 12,7% del con-
sum elèctric (vinculat bàsicament a les 
instal·lacions d’enllumenat) i el 38,5% del 
consum en gas (relacionat amb els siste-
mes de climatització en calefacció).

Barcelona ciutat disposa d’un parc 
escolar edificat de 750 centres (segons 
l’IDESCAT, l’any 2006) que es distingei-
xen segons el tipus d’ensenyament i per 
si són de titularitat pública o privada 
(302 centres públics i 448 privats). Com 
és lògic, aquest extens parc edificat s’ha 
construït al llarg de més de 100 anys i en 
conseqüència les tipologies edificatòries 
són molt diverses perquè responen a 
moments tecnològics diferents i perquè 
les escoles s’han dissenyat en concordan-
ça amb els diferents models pedagògics 
de cada època que, en conseqüència defi-
nien en bona mesura l’arquitectura.

Dins aquest escenari, des de la UPC, 
amb la implicació d’un bon nombre 
d’estudiants de la titulació d’enginyeria 
en edificació, i en col·laboració amb el 
Consorci d’Educació de Barcelona, s’està 
treballant en el desenvolupament d’una 
metodologia de diagnosi energètica 
d’edificis escolars. A partir d’una base 
de dades proporcionada pel Consorci, 

Ha augmentat 
considerablement 
l’aportació de les energies 
renovables però estem 
encara lluny d’ajustar-
nos a les exigències de les 
directives europees
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elèctrics (que donen servei a l’enllumenat 
i a aparells diversos). En general, i a causa 
de l’edat dels edificis, la majoria de cen-
tres disposen de calderes poc eficients, 
que han arribat en molts casos al final de 
la seva vida útil i que en conseqüència 
tenen rendiments molt baixos. Es donen 
casos en què, a més, les instal·lacions van 
estar sobredimensionades o projectades 
en el seu dia per a edificis amb un ús 
diferent de l’actual, o bé s’hi han produït 
reformes i modificacions en les distribuci-
ons que impliquen una disposició de radi-
adors poc adequada (i en conseqüència la 
incorporació d’altres sistemes de clima-
tització, la majoria elèctrics, per propor-
cionar el confort tèrmic). També és molt 
habitual l’existència d’un únic circuït, 
sense diferenciar entre les aules exposa-

amb més de 350 edificis escolars públics 
ubicats a Barcelona, s’ha treballat a 
diferents nivells segons la disponibilitat 
d’informació i accessibilitat, el que ens 
permet fer un primer diagnòstic de l’estat 
del parc escolar edificat a Barcelona. 

Diagnosi del parc escolar edificat
En aquests moments disposem d’infor-
mació bàsica de més de 400 centres edu-
catius de Barcelona i Sabadell construïts 
en diferents èpoques, amb distribucions 
variades, ubicats en diferents districtes 
de les ciutats, i amb solucions construc-
tives també diverses. La majoria dels 
edificis van ser construïts abans de l’en-
trada en vigor de la Norma Tèrmica del 
79 (NBE-CT-79) la qual cosa vol dir que 
les pells dels edificis no disposen d’aïlla-
ment, les fusteries són molt deficients des 
del punt de vista d’estanquitat al vent, 
transmitàncies o trencament de ponts 
tèrmics, i fins i tot són insuficients els 
factors d’ombra per manca de persianes. 
Això es tradueix en què, si comparem els 
valors de les transmitàncies mitjanes dels 
paraments existents, tenint en compte la 
zona climàtica, les diferents orientacions 
i el percentatge de forats en façana, veiem 
que estan lluny o molt lluny dels valors 
que marca l’actual CTE. Són especial-
ment conflictius els elements de tanca-
ment en contacte amb el terreny (sobre-
tot les lloses de formigó), les divisòries 
interiors que separen espais climatitzats 
amb espais que no ho estan, els sostres en 
contacte amb espais exteriors i les cober-
tes tradicionals (Il·lustració 2).

Pel que fa als sistemes d’instal·lacions 
cal diferenciar entre els sistemes de cli-
matització (bàsicament calefacció) i els 

des a orientació nord o sud, el que suposa 
escalfar les escoles senceres per garantir 
el confort dels espais més desfavorables i, 
evidentment sobreescalfaments en altres 
zones que es resolen obrint les finestres 
a l’hivern. Anecdòticament també hem 
detectat radiadors tapats pel mobiliari la 
qual cosa en redueix el rendiment.

Hem qualificat l’edifici escolar al 
que fan referència les anteriors dades de 
transmitàncies amb l’ajut del programa 
CALENER, que estableix que els edificis 
amb un Coeficient d’Eficiència Energè-
tica (CEE= (Energia consumida/energia 
necessària).100) superior a 100% són inefi-
cients. En edificis existents la comparació 
es millora en un 20% ja que s’entén que 
pot haver problemes de rendiment dels 
sistemes i de manteniment, i per tant es 

il·lUstrAció 1. distribUció del consUm d’energiA en els edificis mUniciPAls de bArcelonA, l’Any 2008, segons Usos. font: AgènciA de l’energiA

il·lUstrAció 2. exemPle de verificAció de trAnsmitàncies tèrmiqUes en Un edifici escolAr de 

bArcelonA constrUït en diferents èPoqUes: el tAncAment exterior A corresPon A l’edifici de 

1898, el b Al 1966 i el c A 1973
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considera com a ineficient un edifici amb 
CEE > 120%. Com podem observar en els 
quadres i gràfics  de la il·lustració 3, els tres 
sistemes de climatització de l’edifici objec-
te són ineficients, tot i que mostra millor 
comportament el que correspon a l’edifici 
més antic (135,53%) (Il·lustració 3). 

Pel que fa als sistemes d’enllumenat, en 
aquest apartat val a dir que la majoria de 
centres estudiats mostren un dimensionat 
dels sistemes molt poc ajustat a les verita-
bles necessitats lumíniques dels espais. Si 
donem per bons els VEEI (Valors d’Efici-
ència Energètica de la Instal·lació) a que 
obliga el CTE en el seu document DB-HE3, 
veiem que molts espais d’aules dupliquen 
el número de lux recomanats sobre les 
superfícies de treball (Il·lustració 4). A 
més, la distribució dels circuits d’enllume-
nat no s’ha fet tenint en compte l’aportació 
de llum natural, per la qual cosa, aules que 
podrien tenir encesa només la línea de flu-
orescents més allunyada de les finestres, 
han de tenir tots els llums encesos al llarg 
de la majoria d’hores de treball.

Com veiem, les deficiències es donen en 
molts aspectes, i cal tenir un bon coneixe-
ment de l’estat actual que permeti detectar 
les mancances, deficiències, disfuncions, 
o problemes dels centres. A partir d’una 
diagnosi acurada és quan podrem comen-
çar a plantejar les línies d’actuació, que al 
nostre entendre han d’anar dirigides en 
tres direccions: evidentment començar 

per millorar l’ús i la gestió dels centres per 
tal de reduir la despesa energètica a partir 
de bones pràctiques; a continuació actuar 
sobre les envolupants dels edificis per 
tal de reduir-ne la demanada energètica 
i mantenir o fins i tot millorar-ne el con-
fort; i finalment actuar sobre els sistemes 
d’instal·lacions, optimitzant-ne els rendi-
ments i si cal redimensionant-los a partir 
de les noves demandes energètiques. 

Propostes d’actuació 
pel que fa a l’ús i la gestió
Creiem que aquesta via és la primera que 
s’han de plantejar els gestors dels edificis 

escolars per tal de reduir els consums 
energètics, ja que bàsicament suposen 
estalvis energètics a partir d’inversions 
econòmiques molt petites o fins i tot de 
cost 0. Pel que hem pogut comprovar, la 
majoria de centres escolars han incor-
porat accions de sensibilització dins 
les comunitats, i algunes escoles també 
han començat a implantar l’Agenda 21 
escolar, que ha estat una eina de difusió 
cabdal per a incorporar en els seus pro-
grames conceptes relacionats amb la con-
servació de l’ambient i en les pautes de 
conducta en clau d’estalvi energètic dins 
els propis espais educatius. 

il·lUstrAció 3: tAUles resUm dels coeficients d’eficiènciA energèticA de tres sistemes de climAtitzAció Per A tres edificis diferents d’Un mAteix 

centre escolAr, i gràficA comPArAtivA de lA demAndA en cAlefAcció (en vermell) i el consUm reAl en cAlefAcció (en groc)

 

 

 

il·lUstrAció 4. verificAció Amb el 

ProgrAmA diAlUx dels nivells 

d’intensitAt lUmínicA existents en 

UnA AUlA tiPUs

S’ha de millorar l’ús i 
la gestió dels centres per 
tal de reduir la despesa 
energètica a partir de 
bones pràctiques
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Pel que fa a la centralització i unifica-
ció de factures, impulsada des de fa uns 
anys per part del Consorci d’Educació, si 
bé resulta una bona mesura econòmica 
en el preu de les tarifes, no ho és des del 
punt de vista de la reducció de consums, 
en tant que desvincula als centres de la 
seva responsabilitat ambiental en desco-
nèixer la seva despesa energètica. Si es 
prenen mesures d’aquesta mena, perquè 
siguin realment eficaces, el Consorci 
hauria de proporcionar les dades de con-
sums als diferents centres, tot mostrant 
els seus progressos quan s’hi implanten 
mesures d’eficiència energètica. Mostrar 
valors comparatius respecte a altres 
centres similars o promoure incentius 
de millora són accions que des del Con-
sorci es podrien plantejar amb uns bons 
resultats i sense quasi cost. En aquest 
sentit, una altra mesura que s’ha mostrat 
eficient quant a la reducció de consums 
en edificis docents és la monitorització 
dels edificis, de la que en tenim un exem-
ple amb els edificis universitaris de la 
UPC a través del programa SIRENA, 
un software que permet conèixer en tot 
moment el consum de recursos dels més 
de 90 edificis. 

Amb el coneixement minuciós dels con-
sums es poden detectar, i en conseqüència 
evitar, els consums innecessaris com els 
que anomenem “consums fantasma”, que 
són aquells que es produeixen quan l’edi-
fici està buit o quasi (períodes i horaris no 
lectius) i que en alguns edificis, per difícil 
que costi creure, signifiquen més consum 

que el que es produeix durant les hores 
d’ús (ja que són les 24 hores del dia i els 365 
dies de l’any). No és fàcil detectar a què es 
deuen aquests consums, però en general 
responen a actituds poc responsables en 
l’ús de l’energia o a aparells que per motius 
aliens a l’activitat docent han de romandre 
encesos a tota hora (les màquines de vèn-
ding, per exemple).

Hem vist al llarg de la nostra experièn-
cia molts exemples de com una gestió en 
clau energètica dels edificis, amb un cost 
econòmic de 0 € o quasi, és una mesura 
amb estalvis que poden arribar al 20% de 
la despesa. També hem comprovat que la 
consciència ciutadana és una forma d’ac-
tuar sobre els edificis eficaç i instructiva, 
que a més, comporta l’extensió de bones 
pràctiques a altres entorns de treball o de 
convivència1. 

1 “Qualsevol estratègia de canvi cap a la sosteni-
bilitat en temes d’arquitectura (com en qualsevol 
altre) serà mol més difícil de dur a terme si es basa 
només en recursos -sobretot si són de caràcter es-
trictament tècnic o regulatiu- i no busca les com-
plicitats socials. Sense la gent no avançarem” 
(Subirats, 2009 a 34 Kg de CO2, pp 60-61)).

Propostes d’actuació pel que fa 
a la pell dels edificis
Els problemes detectats en la majoria 
d’edificis estudiats ens indiquen que 
una línea de treball que cal potenciar per 
millorar l’eficiència energètica és treba-
llar per la rehabilitació dels edificis a par-
tir d’intervenir en les seves envolupants. 

Cal avaluar primerament l’estat 
actual dels edificis per detectar quins són 
els elements de les envolupants menys 
eficients o més allunyats dels valors 
de referència que ens indica el CTE, i 
nosaltres apostem més per operacions 
de “cirurgia” que per “embolicar” els 
edificis. En la majoria dels casos, una 
intervenció per l’exterior de l’edifici és 
impossible si tenim façanes catalogades 
o protegides, però una intervenció per 
l’interior també es fa difícil perquè les 
reformes en centres educatius s’han 
de realitzar en el període de vacances 
d’estiu, el que escurça molt els terminis. 
I l’aposta per intervencions consistents 
en la incorporació de l’aïllament per dins 
de les cambres d’aire (si n’hi ha) és també 
tècnicament complexa, la qual cosa es 
tradueix en econòmicament elevada.

Tot i que la majoria de propostes 
d’intervenció d’aquest tipus, avaluades 
econòmicament, han donat períodes de 
retorn econòmic de més de 20 anys, és 
absolutament imprescindible millorar 
la pell per reduir la demanda abans de 
considerar altres actuacions. Es pot 
començar per la substitució de finestres i 
fusteries que ens molts casos signifiquen 
un punt especialment desfavorable i que 
es poden realitzar de manera escalonada; 
per resoldre els ponts tèrmics de cantells 
de sostre o de pilars a façana (i que es 
detecten fàcilment a partir de les imatges 
preses amb càmeres termogràfiques); 
per millorar els elements amb transmi-
tàncies més elevades com cobertes, sole-
res en contacte amb el terreny, mitgeres 
desprotegides o tancaments interiors en 
contacte amb espais no habitables; i/o per 
protegir amb ombres les façanes exposa-
des a sud. 

En aquest sentit, hem comprovat que 
a vegades és més fàcil fer intervencions 
en la línia de millorar les proteccions 
solars de les finestres, amb mesures eco-
nòmicament viables com la col·locació 
de marquesines, voladissos, o fins i tot 
proteccions vegetals amb arbres de fulla 

Amb el coneixement 
minuciós dels consums 
es poden detectar, i en 
conseqüència evitar, els 
consums innecessaris 
com els que anomenem 
“consums fantasma”
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caduca. Aquest tipus d’intervenció que 
millora les condicions tèrmiques a l’in-
terior de les aules als mesos de màxima 
aportació solar i també la sensació de 
confort ofereix, a més, una altra avan-
tatge: evita la instal·lació de sistemes 
de refrigeració, una mesura que s’està 
duent a terme en alguns edificis a causa 
de la pressió de les AMPAs o d’alguns col-
lectius d’adults (no de l’alumnat), i que és 
obvi que significa un augment dels con-
sums energètics, bàsicament elèctrics.

Propostes d’actuació pel que fa 
als sistemes d’instal·lacions
Un cop haguem considerat les interven-
cions en l’envolupant dels edificis podem 
estudiar les propostes de millora de ren-
diment dels sistemes diferenciant els de 
climatització (bàsicament calefacció) i els 
elèctrics (que donen servei a l’enllumenat 
i a aparells diversos).

Una mesura que hem avaluat quan 
s’han detectat sistemes de climatització 
obsolets ha estat el canvi de calderes de 
gas o gasoil per calderes de biomassa. 
Aquesta proposta, que significa una 
millora important quant a la qualificació 
energètica dels edificis, quant a la reduc-
ció d’emissions de CO2 pel canvi de com-
bustible, té problemes per la dificultat de 
subministrar el combustible al ritme de 
les necessitats de consum, o bé la dificul-
tat d’instal·lar les sitges per a garantir 
l’abastiment del sistema. 

Les mesures en aquest sentit han 
d’anar per un millor manteniment dels 
sistemes que augmenti el rendiment i, en 
aquells casos en què les calderes hagin 
quedat obsoletes considerar-ne la subs-
titució, sempre tenint en compte que, si 
hem reduït la demanda s’hauran de redi-

mensionar segons les noves exigències.  
Com hem detectat durant la diagnosi, 

la majoria de centres tenen sobredimensi-
onats els sistemes d’enllumenat i la distri-
bució dels circuits d’encesa impedeix fer 
un bon aprofitament de la llum natural. 
Ens sembla una mesura força “ecològi-
ca” retirar els fluorescents innecessaris 
i convertir-los en estoc per a reposar els 
que vagin espatllant-se. Ens hem trobat 
alguns centres escolars que s’han propo-
sat en els seus plans d’estalvi energètic la 
substitució dels sistemes d’enllumenat 
tradicionals per LEEDs. Tot i que evident-
ment que aquesta mesura significa una 
reducció de consums, s’ha de meditar bé 
ja que, al marge de la motxilla ecològica 
que significa fabricar nous elements d’en-
llumenat i convertir en residus aparells 
que no havien esgotat el seu cicle de vida 
útil, també significa una despesa econò-
mica d’entrada que no es recupera fins 
passats, com a mínim 8/10 anys, depenent 
del número d’aparells a substituir. 

Pel que fa a l’enllumenat també és 
recomanable incorporar detectors de pre-
sència o d’intensitat lumínica en espais 
com corredors, distribuïdors o lavabos 
(i segons els tipus de làmpades), ja que 
és habitual que l’enllumenat romangui 
encès tot i no ser necessari.

Conclusions
Fins ara, les estratègies energètiques 
s’han plantejat en el nostre territori en 
el sentit de “dalt/baix” (up/bottom), a 
partir dels documents que ha publicat 
l’Administració, les directives europees, 
els plans i programes d’actuació, la legis-
lació, les campanyes de comunicació, etc. 
No posem en dubte l’eficiència del model, 
però la nostra proposta va més en la línia 
del bottom to up. Considerem que actuar 
sobre edificació existent permet utilitzar 
els edificis com a exemples reals sobre els 
que experimentar i centrar una recerca 
metodològica. Analitzar i enregistrar la 
informació cas a cas i amb actuacions 
singularitzades i acurades en el que 
hem donat per anomenar edificis diana, 
serveix per conèixer el parc edificat, 
processar i confrontar informació i, a la 
llarga extreure conclusions traslladables 
a altres àmbits, a més de, en el cas dels edi-
ficis escolars, crear consciència de grup i 
educar en sostenibilitat.

Els edificis tenen la seva història, han 
donat resposta a diferents necessitats en 
moments determinats i les seves proba-
bles mancances o problemes no poden 
significar sistemàticament la seva desa-
parició en forma d’enderroc o declaració 
d’edifici obsolet. Hem vist i hem sentit 
les veus que indiquen que el camí cap a la 
sostenibilitat en edificació passa, sobre-
tot, per la rehabilitació i el manteniment 
dels edificis. Qualsevol nou edifici, per efi-
cient energèticament que sigui, amb un 
impacte associat als materials emprats, 
amb un ús intensiu de les energies reno-
vables o fins i tot amb una certificació 
energètica òptima, és menys sostenible 
que la rehabilitació adequada d’un edifici 
existent. Cal optimitzar les actuacions en 

Una mesura que hem 
avaluat quan s’han 
detectat sistemes de 
climatització obsolets ha 
estat el canvi de calderes 
de gas o gasoil per 
calderes de biomassa
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rehabilitació perquè siguin rendibles i el 
retorn de la inversió, tot i que és un con-
cepte que no volem considerar decisiu, 
sigui raonable i engrescador.

Si es volen reduir els consums ener-
gètics de l’edificació existent un 20% per 
l’any 2020, cal començar d’immediat a 
complir la recent aprovada Directiva Euro-
pea 2011 que exigeix actuar sobre el 3% 
dels edificis públics cada any. Per aquest 
motiu estem treballant en establir una 
metodologia per a la rehabilitació energè-
tica dels edificis escolars públics que per-
meti triar aquells que mostrin un poten-
cial d’estalvi més elevat (sigui perquè són 
els més ineficients, els que presenten més 
mancances, o fins i tot els que es mostren 
menys confortables) i que les escoles i 
centres educatius es converteixin en el 
conjunt d’equipaments laboratori de pràc-
tiques sostenibilistes i mediambientals. La 
metodologia d’anàlisi del parc escolar edi-
ficat ha de permetre endreçar els edificis 
quant a la seva bondat en clau energètica 
de manera que es puguin prendre les deci-
sions per rehabilitar de manera acurada, 
documentada i optimitzada (específica, 
mesurable, apropiada, realista i tempora-
litzada si volem ajustar-nos al concepte 
smart). Cal doncs establir els indicadors 
que ens proporcionaran la informació i 
estudiar les possibles propostes per tal de 
facilitar la tria en cada cas concret. 

A hores d’ara, a partir de l’anàlisi de 

dades dels 200 centres escolars estudiats 
a nivell de prediagnosi, dels que tenim 
dades dels consums elèctrics, de gas i de 
superfície construïda, i a partir de l’ús 
d’uns indicadors energètics bàsics (kWh/
m2/any), podem concloure el següent:
■ la mitjana de consums es troba en 99 

kWh/m2/any per als edificis escolars de 
Barcelona i en 96 kWh/m2/any per als 

de Sabadell;
■ aproximadament un 20% dels edificis 

escolars es poden considerar “molt 
energívors”, duplicant, en alguns 
casos, la mitjana;

■ dels edificis que hem pogut avaluar 
energèticament (amb CALENER), el 
25% tenen qualificació B, el 50% C i 
el 25% restant D. Aquest fet ens dóna 
idea de que més d’un 25% dels edificis 
escolars presenten importants poten-
cials d’estalvi energètic;

■ les dades de consums reals de què 
disposem són encara minses i poc 
acurades, ja que, com ja hem apuntat, 
del total d’edificis escolars públics de 
Barcelona (400 aproximadament), de 
més de la meitat no hi ha dades fiables.

Més enllà d’aquestes primeres conclu-
sions, les quals ja donen força pistes 
respecte al comportament i possibilitats 
de millora de l’eficiència energètica dels 
edificis escolars, recomanem a les admi-
nistracions responsables d’aquests edi-
ficis fer una aposta decidida i definir una 
política valenta d’intervenció en el parc 
edificat perquè el potencial de millora és 
ampli i, a més, és possible millorar les con-
dicions de confort reduint els consums 
energètics. Des de la universitat, en la 
formació dels futurs professionals i com 
a membres que som del sector de l’edifi-
cació, seguirem treballant per a donar 
resposta als reptes ambientals que se’ns 
presenten. ■

eines de gestió dels recursos 
energètics dels centres educatius
■■■ L’Agenda 21 escolar (A-21-E), 

dins del marc global de l’Agenda 
21 de Barcelona, és un compromís 
de la comunitat escolar o part 
d’ella, la qual consensua o prepara 
uns plans d’acció per aplicar la 
sostenibilitat a escala del centre 
escolar i de l’entorn més immediat. 
L’Agenda defineix cinc fases que 
els centres escolars poden seguir o 
adaptar a les seves necessitats i que 
es defineixen com:

■ Fase de motivació
■ Fase de reflexió
■ Fase de diagnosi
■ Fase d’acció
■ Fase d’avaluació

Entre la molta documentació 
disponible des de la pàgina web de 
l’Agenda 21, cal destacar el document 
Guia per fer l’ecoauditoria al centre 
educatiu que té un capítol específic per 
a la recollida d’informació relaciona-
da amb l’ús i el consum de l’energia. 
Creiem que aquesta pot ser una pri-
mera eina per a gestionar de manera 
eficient els recursos energètics, però 
certament cal disposar de la informa-

ció relacionada amb els consums per 
poder saber si el centre s’està gestio-
nant bé o si es produeixen disfuncions 
destacades. 

Considerem que aquesta pot ser 
una bona eina per començar a intro-
duir els conceptes i el compromís 
mediambiental des de la participació 
de la comunitat educativa i engres-
quem als centres a definir la seva 
pròpia agenda que ajudarà a definir 
una filosofia ambiental del centre i, en 
conseqüència, una millor gestió dels 
recursos energètics. La ciutadania 
del futur és l’alumnat de les actuals 
escoles, actuar en els edificis que ocu-
pen dia a dia, mostrar-los les accions 
que signifiquen estalvis energètics, 
que comprovin per ells mateixos els 
graus de confort i de desconfort que 
es produeixen actuant sobre les pells 
dels edificis, per exemple, o plantant 
vegetació caduca són ensenyances 
que perduraran en el seu esdevenir1. ■

1 Fulghum, R. All I really need to know I 
learned in Kindergaten. New York: Ballantine 
Books, 1986. 

Nosaltres apostem més per 
operacions de “cirurgia” 
que per “embolicar” els 
edificis

més informació: http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
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