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La bioconstrucció

La paraula bioconstrucció prové del terme alemany Baubiologie: “bau” és construir i
“biologie” biologia, així que es podria traduir com la biologia de la construcció. Estudia la
relació entre l’home i l’entorn artificial on desenvolupa la seva vida des d’un punt de vista
holístic. Promou una complexa visió de conjunt sobre l’hàbitat que unifica criteris
d’ecologia, medecina, biologia, sociologia, química, física, geologia, psicologia, botànica,
economia... 
La visió actual del món de la construcció no representa aquest punt de vista global.
Actualment a la balança el que més hi pesa és l’economia i, encara que comencem a
preocupar-nos pel medi ambient, ens centrem exclusivament en termes de recursos
energètics i eficiència. La paraula sostenibilitat, tan utilitzada últimament, tracta de
manera genèrica sobre la salut del medi ambient, però no integra la part sobre la salut de
les persones. 
La bioconstrucció posiciona al centre de la projecció arquitectònica l’ésser humà i les seves
necessitats bàsiques de salut, dignitat i benestar físic, mental, espiritual i social, més enllà
de les exigències tecno-físiques.

El que fa, per tant, és aplicar el sentit comú a l’arquitectura per aconseguir espais que
potenciïn i dignifiquin la vida de l’ésser humà. Contempla des de l’harmònica distribució
dels espais –pensant en la funció íntima i social- fins a l’elecció de materials i acabats,
passant per les instal·lacions més eficaces. Integra conceptes de bioclimatisme, energies
renovables, cronobiologia, toxicitat dels materials...
Degut a aquesta pluridisciplinaritat, és imprescindible que un projecte de bioconstrucció
integri diferents professionals per aconseguir aquest punt de vista global. Es poden
involucrar des de metges i biòlegs fins a sociòlegs o psicòlegs. La finalitat és no perdre la
visió de conjunt.

La bioconstrucció
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MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS
La bioconstrucció no pretén tornar a tècniques constructives
arcaiques amb nostàlgia. Analitza tots els sistemes constructius
i es queda amb els més òptims sense negar les noves
tecnologies: manté una actitud oberta a les innovacions
científiques, sempre que vagin de la mà dels principis de
l’ecologia i del bé comú. Per tant, no es treballa amb un únic
material, sinó que deixa obertes les portes a qualsevol solució que
compatibilitzi els següents requisits ecològics, econòmics i socials:

< Cicle de vida:
< Origen altament renovable
< Procedència propera, existent en quantitat a la natura
< Facilitat de manipulació 
< Producció de baix impacte ambiental
< Durabilitat
< Residus/ reutilització/ reciclabilitat 
< Incidència sobre la salut
< Material saludable
< No provoca emissions tòxiques
< Economia
< Materials senzills i econòmics, a l’abast de tothom

< Posada en obra
< Tècniques constructives no complexes que permeten
una fàcil posada en obra una vegada es coneixen les
característiques i funcions del material, i poden permetre inclús
la participació i la construcció col·laborativa.

A part de l’elecció de materials sota aquests criteris, hi ha altres
aspectes a destacar, com les instal·lacions elèctriques
biocompatibles. Són aquelles que eviten la generació i
proliferació de camps elèctrics, magnètics i electromagnètics a
l’interior dels edificis. Això implica executar una bona toma de
terra, un control de la distribució de cables i aparells electrònics
en relació als espais d’alta permanència i descans i l’adequació
de diversos mecanismes de desconnexió elèctrica quan no se’n
genera demanda. 
En quant a recursos energètics, un de principal a tenir-ne cura és
l’aigua: l’ús i tractament de l’aigua de boca, el reciclatge
d’aigües pluvials i grises i la depuració de negres. Des del punt de

vista tèrmic, el que primer s’apliquen són criteris passius
bioclimàtics per trobar la solució constructiva d’envoltant més
adequada a les condicions de l’entorn. Una vegada els recursos
passius estan optimitzats, s’integren les energies renovables i
l’eficiència energètica.

Des del punt de vista lumínic, no només es té en compte el baix
consum de les bombetes, sinó la qualitat lumínica que aporten.
Els espais on es treballa, estudia o es requereix alta concentració
s’han de dotar de condicions lumíniques adequades perquè el
cos es mantingui despert i segueixi de manera natural els cicles
circadians.

Val a dir que tots els conceptes bioconstructius són d’àmplia
aplicació a la ciutat. Des d’un punt de vista social, es pot
potenciar la col·lectivitat i el sentiment de comunitat.
Ecològicament, millorant la qualitat de l’aire de la ciutat,
augmentant els espais verds... Des del punt de vista constructiu,
disminuint la demanda de consum energètic, integrant fonts
d’energia renovables, recolzant la rehabilitació energètica dels
edificis, minimitzant la càrrega tòxica dels espais interiors,
reduint l’electropolució...

I és que amb l’actual estil de vida passem entre el 80-90 % del
temps a l’interior d’un edifici: habitatge, feina, escola, oci...
L’espai interior passa a ser el medi ambient principal. Els
habitatges, espais de treball, escoles, centres de salut i oci
haurien de ser concebuts sota criteris de salut des de la seva
base. Els espais s’han de dissenyar, construir o rehabilitar sota
les normes de la biologia humana, ja que aquests espais han 
d’ allotjar la vida i garantir el màxim de salut i benestar al nostre
cos i la nostra ment. 

A l’actualitat existeixen diversos cursos i associacions que
difonen aquests conceptes d’arquitectura i salut. Alguns d’ells
són el Màster en Biconstrucció de l’Institut Espanyol de
Baubiologie, el Postgrau d’harmonia en el hàbitat d’AuS- escola
Sert i l’associació Bioarquitectura Mediterrània.

Per més informació:
www.arquitecturasana.com
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