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El Col·legi d’Arquitectes  ultima una llista de consells  
per a una vivenda saludable, on és important la ventilació

Una casa més sana

Ó. H. 
BARCELONA

Ena cosa bonica no sempre és 
saludable. Per mirar de promo-
cionar espais més sans on viure 
o treballar, el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) ha desenvolupat diver-
ses iniciatives per reforçar el 
missatge que salut i arquitectu-
ra han d’anar sempre de la mà. 

L’última de les actuacions 
 –que encara no ha vist la llum– 
és l’elaboració d’un tríptic amb 
vuit consells bàsics reunits sota 
el títol de Vivendes més saluda-
bles, que proposa bons tanca-
ments per evitar l’entrada d’ai-
gua i l’aparició de fongs, venti-
lar sempre les habitacions, uti-
litzar materials naturals en 
 terres i parets (fusta, terra i 
ceràmica) i aprofitar al màxim 
la llum natural. 

«El gran drama de la Covid 
evidencia ara la necessitat de 
viure i treballar a espais salu-

dables», explica Sonia Her-
nández-Montaño, coordinado-
ra de salut del COAC i arqui-
tecta especialitzada en bio-
construcció, «arquitectura sa-
ludable», diu.  

«No sempre la millora ener-
gètica, per exemple, beneficia 
la salut, com passa en un edifici 
hermètic. La Covid es dispersa 
per aerosols i de poc serveixen 
les distàncies i les pantalles si 
no es pot renovar bé l’aire», afe-
geix Hernández-Montaño, que, 
a més, defensa fermament el 
remei de sempre: ventilar bé 
les cases. 

Materials naturals 
Hernández-Montaño apunta 
que la reforma d’una vivenda 
pot ser un bon moment per uti-
litzar materials naturals i salu-
dables. «En el COAC posem èm-
fasi que es pot incidir en la salut 
de les persones millorant espais 
–afirma entusiasmada–. I no no-

més ho fem formant els arqui-
tectes, també divulgant en altres 
organismes i entitats». 

Aquesta arquitecta que prio-
ritza la salut –«és que volia ser 
metge però m’espantava la sang 
i vaig decidir ser arquitecta»– 
proposa «invertir en salut» quan 
es fa una reforma o quan es 
dissenya un espai. 

«L’arquitectura pot oferir 
molt a la societat en temes de 
salut. ¿Per què posar tantes 
mampares, amb l’impacte psi-
cològic que generen, quan es 
poden fer altres coses més efi-
caces?», pregunta. I en l’àmbit 
domèstic, demana no desinfec-
tar tant amb lleixiu «sense 
ventilar bé després». 

L’esborrany del tríptic del 
COAC afirma: «Les persones 
passem el 80% del nostre 
temps en edificis. Les nostres 
vivendes i els espais on treba-
llem han de ser font de salut i de 
confort». Doncs això. H
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