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E
l grup Arquitectura 
i Salut del COAC ha 
organitzat recent-
ment tres jornades 

per parlar i debatre de quines 
necessitats i tendències ens 
trobem en els espais arquitec-
tònics, també fruit de la recent 
situació sanitària que estem 
vivint, però no exclusivament 
centrat en aquesta.

Una d’aquestes jornades es 
va celebrar el passat dia 22 de 
setembre de 2020 i es pot seguir 
al Canal de YouTube COAC Ar-
quitectos.

En aquesta sessió es va de-
batre com gestionar els edificis 
d’equipaments, amb especial 
atenció als edificis hospita-
laris, docents i d’oficines. El 
valor i els aspectes saludables 
dels edificis no estan només en 
el disseny i construcció, sinó 
també en el seu ús i manteni-
ment, d’aquí la necessitat de 
vincular la salut també amb el 
manteniment dels edificis.

Els ponents de la jornada 
van ser: Maite Mínguez, cap del 
Servei de Gestió de Construc-
cions Escolars, Departament 
d’Educació; Lluís Dalmau, cap 
de l’Àrea d’Implementació de 
les Tècniques de Gestió d’Im-
mobles i Serveis Vinculats en 
Generalitat de Catalunya; Ra-
mon Torrents, de PSP, estudi 
d’arquitectura amb experiència 
en impuls d’espais saludables 

al sector terciari, i Marcel Be-
nedito, periodista, director de 
la revista Distrito Oficina. La 
moderadora va ser Sonia Her-
nàndez-Montaño, coordinadora 
del Grup de Treball de Salut i 
Arquitectura .

L’objectiu d’aquestes jorna-
des de debat és arribar a certes 
conclusions, establir si és pos-
sible alguna nova forma d’ac-
tuació i cercar solucions per 
millorar mancances detectades.

El benestar, la salut, el con-
fort i la higiene sempre han 
estat components essencials a 
tenir en compte en l’arquitectu-
ra. A més, avui, a principis del 
segle XXI, tenim la necessitat 
imperiosa de protegir el plane-
ta i retrobar-ne l’equilibri. La 
Terra és un sistema únic que 
s’autoregula i nosaltres, i la 
nostra arquitectura, formen 
part d’aquest sistema. La cri-
si de la covid-19 només ens ha 
fet veure encara 
més clara aques-
ta necessitat.

EQUIPAMENTS 
DOCENTS

L a  M a i t e 
Mínguez va co-
mençar recor-
dant que a prin-
cipis de segle 
XX, amb la Man-
comunitat de Ca-
talunya i el seu 
lema “Cap poble 
sense escola”, la 
salut ja era un 
tema important; 
hi havia proble-
mes de salut com 
el còlera, la tu-
berculosi, i els equipaments es-
colars ja es pensaven com uns 
espais necessaris i que havien 
de ser saludables per donar res-
posta a les necessitats socials i 
sanitàries del moment. I que al 
llarg del temps s’han elaborat i 
s’han adaptat criteris per al seu 

disseny, que tenen en compte 
l’emplaçament de l’edifici, 

l’orientació dels 
edificis, el per-
centatge de ven-
tilació necessari, 
la qualitat de la 
i l·luminació, 
les superfícies 
necessàries per 
alumne, el per-
centatge d’espais 
de circulació, la 
vegetació, etcè-
tera. I avui es 
continua pen-
sant sobre com 
han de ser els 
nous espais edu-
catius, fent-ne 
partícips a tots 
els agents impli-
cats, no només 

arquitectes.
Avui, per exemple, es consi-

dera que la millor il·luminació 
natural per a les aules ha de 
provenir del nord, ja que ge-
nera menys ombres i reflexos. 
En el passat es considerava 
que la millor llum era del sud. 

Avui, hi ha espècies vegetals 
que ja no es planten perquè hi 
ha grups de població grans que 
hi tenen al·lèrgia.

Es considera que la digita-
lització no hauria de canviar la 
necessitat de construir equipa-
ments docents de qualitat. Ac-
tualment hi ha molts estudis 
sobre com afecten els colors, 
la vegetació, els espais, a les 
persones. I els infants, com 
a usuaris dels equipaments 
educatius, són molt sensibles 
a aquests factors. Els ambients 
agradables afavoreixen l’apre-
nentatge i la col·laboració i la 
socialització. I l’escola és l’equi-
pament de referència que pot 
oferir aquestes condicions òp-
times.

L’arquitectura, l’edifici, el 
sol, la llum, les ombres a l’es-
tiu, la ventilació natural, són 
aspectes essencials que tothom 
vol gaudir i l’arquitectura tra-
dicional fa temps que té soluci-
ons per a aquestes qüestions. 
Després s’hi pot afegir la digita-
lització, ventilacions forçades 
i solucions més tecnològiques.
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Per últim, sobre els equipa-
ments educatius es va plante-
jar la possibilitat de fer servir 
aquests equipaments quan no 
hi ha alumnes. Per a això, és 
necessari dissenyar espais po-
livalents. A Barcelona i a molts 
pobles petits, per exemple, tam-
bé s’obren els patis fora de l’ho-
rari escolar.

Potser en aquest moment 
d’emergència sanitària no és 
adient, però en general, i enlla-
çant amb la necessitat de ser 
sostenibles, cal amortitzar al 
màxim els equipaments exis-
tents i poder-los donar dife-
rents usos.

Des del COAC es fan actu-
acions per divulgar i reforçar 
la importància de la salut en 
l’arquitectura. Des del COAC 
s’ha elaborat una guia d’espais 
saludables que està a disposició 
dels arquitectes i ens ajuda a 
l’hora de dissenyar els edificis 
i el seu manteniment. També, 
recentment, s’ha signat el Pac-
te de Renovació Urbana, que té 
la salut com un dels seus eixos 
principals.

El valor i els as-
pectes saluda-
bles dels edificis 
no estan només 
en el disseny i 
construcció, sinó 
també en el seu 
ús i manteniment, 
d’aquí la necessi-
tat de vincular la 
salut també amb el 
manteniment dels 
edificis
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