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Edificis devidre: nous
focusdel canvi climàtic

Els blocs
d’oficines
convertits en
‘caixes de vidre’,
qüestionats pel
malbaratament
energètic

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

S ón energèticament i
ambientalment efi
cients els edificis de
vidre i acer? Estan
justificades aquestes
construccions sinò

nimes, de vegades, de gratacels
d’oficines? El pla del consell
municipal de Nova York per
prohibir les edificacions de vi
dre i acer, tret que s’adoptinme
sures compensatòries, ha obert
un debat que ja era present al
món de l’arquitectura. Sis ex
perts consultats veuen encerta
da la idea de limitar o delimitar
l’ús del vidre als edificis. Moltes
vegades aquestes caixes de vidre
es converteixen en hivernacles
ineficients pel seu malbarata
ment energètic. En aquests ca
sos, no només no s’adeqüen al
clima mediterrani sinó que
constitueixen un potent focus
d’emissions i de canvi climàtic.
Felipe PichAguilera és un

dels arquitectes favorables a in
troduir “restriccions” en
aquests usos del vidre. Atribueix
la decisió de l’alcalde de Nova
York a la “sensibilitat ambiental
més alta i la necessitat de reduir
el consum als edificis”.
La idea de l’alcalde de Nova

York, Bill de Blasio, sorgeix des
prés que s’hagi constatat que els
gratacels de la zona zero de No
vaYork –onhi havia les antigues
Torres Bessones– són “molt
menys eficients que les edifica
cions anteriors”. Els blocs aixe
cats són murscortina de vidre
completament exposats a la ra
diació solar, mentre que les Tor
res Bessones tenien vidre i alu
mini i, en general, la seva façana
era opaca.
“Em sembla molt adequada

aquesta mesura. Molts estudis
assenyalen que els edificis cons
truïts amb vidre i estructures
d’acer consumeixen moltíssima
més energia que els d’altres ti
pologies”, ressalta Jordi Cipria
no, expert del Centre Internaci
onal de Mètodes Numèrics a
Enginyeria (Cimne). Espanyaha
estat undels països onhanproli
ferat les edificacions de vidre els
últims anys.
Els edificis de vidre consu

meixen més energia que els al
tres, bàsicament perquè a l’estiu
tenen una enorme demanda de
climatització, mentre que a l’hi
vern (tant a les zonesmediterrà
nies com a les interiors o conti
nentals), en els diesmés freds, hi
ha una gran pèrdua de calor que
ha de ser compensada. Tot això
condueix al fet que, “des d’un
punt de vista ambiental, aquesta

és la pitjor construcció possi
ble”, diu Jordi Cipriano.
PichAguilera veu justifica

bles aquesta mena d’edificis en
zones nòrdiques, on és necessari
captar calor i llum, ja que sovint
els hiverns són molt freds i els
dies ennuvolats. En canvi, “per
al nostre clima mediterrani,
aquestes edificacions són un
desastre i un contrasentit, per
què en zones amb aquest clima
la part de dins dels edificis sol
necessitar refrigeració, ja que la
càrrega tèrmica de les persones,
els aparells i els equips fan ne
cessari evacuar la calor genera
da, moltes vegades fins i tot a
l’hivern”, explica.
“Els edificis de vidrenoneces

sàriament són més ineficients,
però sí que tenenmés probabili
tats de funcionar més malament
energèticament”, resumeix Eu
làlia Figuerola, delegada de Ca
talunya del Green Building
Council.
Els experts opinen que el vi

dre no ha de ser estigmatitzat,
però qüestionen que s’utilitzi
per cobrir àmplies superfícies
en façanes assolellades, ja que,
comque són transparents, gene
ren molt poc aïllament tèrmic.
Als edificis d’oficines (amb

grans finestrals d’il∙luminació)
“el problema més important és
la necessitat de refrigeració,
com a conseqüència de la calor
generada per les persones, la
llum artificial, els ordinadors i
altres maquinàries”, també
constata Margarita de Luxán,
catedràtica emèrita de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectu
ra (UPM).
En canvi, tradicionalment, el

vidre ha estat una bona solució
si el seuús esdelimita a les fines
tres. Hi ha vidres amb bones
prestacions aïllants, però en ge
neral són més baixes que les de
les parets opaques.
El vidre té bona imatge per

què permet veure l’exterior, ge
nera sensació d’amplitud espa
cial i permet reduir el consum
d’electricitat interior. Són al
guns dels seus grans avantatges.
Tot i això, l’inconvenient és que
tanta transparència provoca re
flexos i molèsties als empleats,
de manera que es col∙loquen
persianes i, per tant, hi ha con
sums energètics que poden su
perar els dels edificis opacs amb
menys il∙luminació interior.
PichAguilera ressalta que, en

qualsevol cas, cal graduar la
llum i modular la transparència
(de dins a fora i de fora a dins)
a fi que l’edifici no sigui una pei
xera en què es vegi tot i els em
pleats quedin desproveïts de
privacitat.

“En un clima com el d’Espa
nya, o el de la Mediterrània en
general, hi ha molta llum na
tural, demanera que no cal tenir
tanta quantitat de vidre a la fa
çana. Una bona combinació de
maó i vidre pot ser una bona
solució”, afirma Núria Pedrals,
presidenta de l’AuS (Agrupació
d’Arquitectura i Sostenibilitat
del Col∙legi d’Arquitectes de Ca
talunya).
“La clau és que l’edifici es

dissenyi tenint en compte l’am
bient de l’entorn, i no confiant
en un sistema de climatització
que consumeixi electricitat”,
diu JordiCipriano, que subratlla
la gran petjada ecològica que
comporta el conjunt del cicle
de vida tant de l’acer com del
vidre.
Per Eulàlia Figuerola, la pri

mera premissa per aixecar un
edifici eficient és tenir en comp
te com es reduirà la demanda
d’energia. En aquest sentit,
apunta que com més s’integri la
construcció en el seu entorn
geogràfic i climàtic, més bo serà
el seu comportament energètic.
“És evident que un edifici de
vidre que tingui vistes al nord, al
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Lesprestacionsaïllants
delesvidrieressónmés
baixesrespecteales
delesparetsopaques

Imatge de
solvència

]Lapuixançadelsedi
fif cisd’ofif cinesdevidre
obeeix sobretotaraons
estètiques.Aquests
gratacelsvannéixera
Chicagoalsanysquaran
ta i cinquantaperquè la
indústriaarmamentista
necessitavadonarsor
tidaa lesgransquanti
tatsd’acer,però“nohi
haraonsambientals”
queels justifif quin,diu
JordiCipriano.
L’arquitecteFelipe
PichAgug ileraafif rma
queaquestsblocsde
vidreno formenuna
tendènciaarquitectòni
ca, sinóquesónfruitde
“la repeticiód’unmodel
d’imatgequeviatjapel
món iesdifona través
de larevistesd’arquitec
tura”.D’aquestamanera
s’expandeixuna ideolo
giaquedevegadesxoca
amblapreocupacióper
l’estalvid’energia i el
canvi climàtic.
NúriaPedrals sostéque
“potser” sen’ha frenat
elnombre, jaqueactual
mentpredomina la idea
d’“adaptar l’arquitectu
raa la situació”geogrà
fif ca i climàtica i a ladis
ponibilitatdematerials
encada lloc.Tot i així,
unacertamodan’allarga
la supervr ivència, apun
taladaper l’“aparença
desolvènciaeconòmica”
ques’acostaal luxeque
elsacompanyaperservr ir
d’emblemescorporatius.
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“Cal utilitzar el vidre de
manera raonable perquè,
si no, fem un sobreesforç
injustificat. A les zones
mediterrànies el vidre ha de

tenir filtres davant de l’edi-
fici o buscar altres solucions,
perquè no sigui l’únic ele-
ment envoltant”, diu l’ar-
quitecte Rafael Pich-Aguile-

ra. “Recórrer al vidre pot ser
com voler fer un avió amb
un fuselatge d’argila o un
submarí de fusta. L’avenç
tecnològic permet dotar-los

de propietats sorprenents
(fer-los més opacs, menys
absorbents de calor...), però
aquest esforç enorme no
sempre està justificat, per-

què estem assignant a
un material unes presta-
cions que no li corresponen.
Això és el que estem fent
amb el vidre”.

“CAL FERNE
UN ÚS RAONABLE”

Arribaral consum
gairebézero

La consciència que
hemdecuidar els nos
tres recursos naturals
per no esgotarlos ens

marca nous reptes que hem de
saber afrontar, coma ciutadans
i com a professionals.
Si la nostra feina és projectar,

construir o rehabilitar els nos
tres edificis, la responsabilitat
com a arquitectes no només es
pot centrar a aconseguir el
benestar necessari dels seus
ocupants, sinó de crearlo amb

el mínim consum d’energia
possible i ambrecursos energè
tics procedent de fonts renova
bles.
Hem de ser capaços, com a

professionals dedicats a aques
ta tasca de reduir la demanda
energètica, des del primer es
bós del projecte constructiu, és
a dir, des de les primeres fases
de concepció. La importància
de considerar la radiació solar,
la temperatura exterior, la hu
mitat, els corrents d’aire o el
comportament dels sistemes
constructius utilitzats ens ha
d’ajudar a optimitzar aquest
confort amb el consum d’ener
gia més baix possible.
També hem d’integrar i ge

nerar energia renovable als
mateixos edificis, ja que poden
ser productors de la seva prò
pia energia.
LaComissió Europea ja fa un

temps que va redactar, en
aquest sentit, una directiva co
munitària en què esmenta que
els edificis han de tendir cap a
unconsumzero (NZEBnet ze
ro) o gairebé zero (NZEB
nearly zero), que defineix com
aquells “altament eficients
energèticament i en els quals la
quantitat gairebé nul∙la o molt
baixa de l’energia requerida si
gui coberta, en molt bona part,
per energia procedent de fonts

renovables, obtinguda in situ o
a l’entorn” (directiva 2010/31/
UE del 19 de maig del 2010).
Ara competeix a la nostra

reglamentació tècnica, fins i
tot urbanística, i a tots els
professionals involucrats en
l’edificació d’aconseguirho.
L’Administració central, les
comunitats autònomes i les ad
ministracions locals han co
mençat la seva feina molt tími
dament, és urgent demostrar
que els nostres edificis poden
arribar a ser “edificis de con
sum zero”; fins i tot, per què no
intentem aconseguir que els
edificis presentin un balanç
positiu d’energia i generin més
energia de la que consu
meixen?
La situació i les necessitats

actuals ens obliguen a impri
mir i a tenir un enfocament i
una mirada globals, i ser cons
cients de l’impacte ambiental
que comporta la nostramanera
de construir i d’habitar els nos
tres edificis.c

Perquènointentem
aconseguirquel’edifici
obtinguiunbalançpositiu
igenerimésenergia
delaqueconsumeix?

Teresa Batlle Pagès

T. BATLLE PAGÈS, arquitecta,
presidenta del comitè científic de
l’Associació de Sostenibilitat i Arquitectura
i cofundadora del despatx Picharchitects/
PichAguilera

sud, a l’est i a l’oest no està reco
neixent la climatologia del seu
entorn”, perquè és com expo
sarlo a la radiació solar durant
tot el dia, recalca.
Margarita de Luxán concreta

que “les façanes de vidre i acer
es poden comportar molt diver
sament, segons la seva situació
geogràfica, climàtica, l’orienta
ció o l’hora solar”. Coincideix
que “en un clima calorós, una
façana de vidre orientada al sud
[sense protecció] pot capturar
radiació durant el dia, sobre
escalfar l’edifici i haver de gastar
energia per a la refrigeració”.
Però destaca que, en un clima

fred, la façana de vidre que mira
al sud [sense part a l’ombra]
durant el dia “pot captar radia
ció i estalviar energia per a la
calefacció”.
Aquesta experta opina que

l’acer i el vidre “no sónmaterials
especialment insostenibles, ja
que tots dos són reciclables”. Al
mercat n’hi ha de tota mena (aï
llants, reflectors, amb cèl∙lules
fotovoltaiques). “El tema és
saber com, quins i en quina
extensió de superfície s’utilit
zen”, matisa.c

“L’error és de disseny”
]“Hemde limitar la cons
trucciód’edifif cis devidre?
“Depèndequin llocdelmón
ode l’orientacióde la faça
na.Nooblidemqueelshi
vernaclespermetenescalfar
els edifif cis a l’hivern iqueel
vidreespotombrejar a
l’estiuperquènohi toqui el
sol”, assenyalaMigug elÁn
gelDíazCamacho,doctor
enArquitectura i president
de l’AssociacióSostenibili
tat iArquitectura. “Nopo
demdemonitzar el vidre,
sinó lamaneraenquè s’uti
litza”, assenyala aquest
expert. “Elproblemanoés
el vidre, sinó la solució inte
gral que s’adopti sobreones
posael vidre”, insisteix. “Si
lesquatre façanes sónde
vidre,malament; peròel
problemanoésel vidre, sinó
undissenyque tractade la
mateixamanera les façanes
nord, sud, est i oest.Els

arquitecteshi somper so
lucionar tot això”, diuDíaz
Camacho, que recordacom
l’arquitectura tradicional
(lamasiadelPirineuo la
casaeivissenca) jaofereix
solucions (quehaderecollir
l’arquitecturabioclimàtica).
“Sinohihaunadiferencia
ció en l’orientacióde la
façana, ésqueestemdavant
unerrordedisseny”, des
taca.DíazCamachoesmen
ta exemplesdevidrieres
protegides i destacaeldis
senyde l’edifif ci delBBVA,
al passeigde laCastellanade
Madrid (deSáenzdeOriza),
declaratbéd’interès cultu
ral, que téquatre façanesde
vidreprotegidesperpassa
rel∙les exteriorsque, amés,
serveixendemanteniment.
“Unedifif ci devidreamb les
quatre façanes sensepro
teccióestà, senzillament,
maldissenyat”, resumeix.


