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“ La ciencia se ha visto
obligada a reconocer la
verdad. Pero antes de llegar
a ello, siempre ha sabido
inventar las palabras de
censura, las palabras que tratan
de matar. La Radiestesia no
escapa a esta regla, pero sabe
que todo pasa… todo, salvo la
verdad, salvo la justicia, y
sonríe mirando al futuro, pues
sabrá tomarse su desquite ”.
Carrer, Alexis(Premi Nobel de Medicina)
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ELISABET SILVESTRE
Doctora en Biologia,
Màster en Biologia Humana,
Màster en Bioconstrucciò.

Ha estat Cap de Servei de Citogenètica i Genètica Molecular.
Docent
en Biohabitabilitat en diferents màsters i postgraus. Ha participat a la
Comissió Curricular i de la d’Habitatge del PINSAP de la Generalitat de
Catalunya. Membre del Grup de Treball del Col.legi d’Arquitectes COAC. Autora
dels llibres “Tu Casa Sana” (Integral, 2021) i “Vivir sin tóxicos” (Integral 2022).
La casa és la nostra tercera pell, és el lloc on passa'm més temps de la nostra vida, pel
que han de ser beneficioses per al nostre estat físic i mental. La majoria de les cases
compleixen aquests paràmetres?

Doncs no sempre, de fet, des dels anys 1982, l'Organització Mundial de la Salut defineix la Síndrome
de l'edifici malalt en relació als factors ambientals
presents en els espais interiors d’un edifici que
desequilibren l'organisme i per tant que afecten a
la salut física i mental. Es considera que un 30%
del parc immobiliari actual podria estar en aquesta
situació. I parlem edificis acabats de rehabilitar o
obra nova. També a la bibliografía científica ja es
parla del Síndrome de la casa malalta per referir
aquesta situació en l'àmbit de la llar.
Factors com el tipus de materials d'acabats de
interior, ambients tecnificats, una baixa humitat
relativa, llum deficient... poden ser la causa
d'aquesta pèrdua de la qualitat de l'ambient interior
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i dels problemes de salut que es deriven. Si des-

gola o la pell, mal de cap, o dormim malament,

près d’una reforma a la llar, encara que només

hem de considerar el paper que pot tenir l’ambient

sigui el renovar la pintura d’una estançia, o d’un

amb aquest malestar.

canvi de casa, notem disconfort, irritació alsulls,

Alguns materials utilitzats a la construcció d´un habitatge, són tòxics o poc recomanables?
Són ben coneguts el cas de l'amiant o del plom,

organics volàtils derivats de la indústria del petroli,

com exemples de materials tòxics que durant molts

o el formaldehid, irritant, d’olor penetrant i recone-

anys han estat comercialitzats i que

gut com cancerígen.

dècades

desprès s’ha evidenciat que son nocius i cal retirar

Un altre aspecte que es considera quan es dissen-

en el cas que encara hi siguin presents a edificis i

yen ambients saludables és com es componen els

habitatges.

materials
elèctrics

Quan es treballa des del coneixement

de

envers el

electroclima, els

i electromagnètics

camps

derivats de

les

la

bioconstrucció i la biohabitabilitat es consideren
altres substàncies i compostos químics, que tot i
sent comercialitzades, inclús a dosis considerades
com a baixes per la normativa actual, es
minimitzen i s’eviten introducir a casa, com a
mesura de garantir la qualitat ambiental de la llar.
És el cas dels plàstics i materials que incorporen
plastificants, i que tenen un alt impacte ambiental,

instal.lacions electriques i dels equips elèctrics i

per animals i persones, i també actúen interferint

electrònics presents a casa.

en les hormones com a disruptors endocrins. Triar

En aquest sentit, els materials sintètics a part de

els materials amb baixes emissions ajuda a respi-

considerar-ne la seva composició,

rar aire mes net a casa.

la desagradable electricitat estàtica o que no

També

s’evita

els que emeten

compostos

afavoreixen

puguin fer una derivació de càrregues a la terra.

Quins materials serien més favorables per construir un habitatge?
Els materials naturals, com la pedra, la terra, la cal,

substàncies químiques sintètiques, i aporten tex-

la fusta... donat que per les seves característiques

tures i acabats que ens reconecten amb la natura.

són els que aporten més confort i benestar a l'ambient donat que tenen propietats que ajuden a regular la humitat ambiental, a no acumular electricitat ambiental, triar els que en la seva composició o
en

tractaments

posteriors

eviten

incorporar

Prioritzar els que son de proximitat, i de producció
sostenible en el cas de la fusta. L’elecció dels
materials es un punt molt rellevant en termes de
salut del mediambient i de les persones.
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Quins efectes tenen les radiacions naturals i radiacions artificials a la nostra salut?
Les radiacions naturals formen part de la vida, des-

Desde la bioconstrucció també es considera el

de la del Sol a la de la Terra. Son imprescindibles

ubicar els espais de màxima permanència, com la

per la vida, si bé cal evitar una sobreexposició ja

taula de despatx, d'estudi o un llit, a la vertical

que afecta al desequilibri dels sistemes biològics.

d'una zona estable en relació a altres radiacions

De la mateixa manera que es valora l’orientació i

naturals, que es poden mesurar amb un contador

s’apliquen solucions constructives per garantir la

geiger de centelleig. En aquesta àrea de coneixe-

llum natural a la llar, alhora que es protegeix en pe-

ment, hi ha estudis publicats que mostren que

riodes de màxima insolació, també es consideren

aquestes radiacions naturals actuen com a estre-

mesures en relació a la que prové de la terra.

sors de l’organisme, interferint en el descans
noctur.

La radiació natural de la terra més estudiada és el
gas radó, un gas radioactiu que exala del terreny i

I respecte radiacions artificials, tant omnipresents a

que cal evitar que s'acumuli al interior dels habi-

la vida cotidiana, com els camps elèctrics alterns

tatges donat que la seva exposició habitual al llarg

derivats de les instal.lacions elèctriques, les làmpa-

del temps causa càncer de pulmó, de fet, el radó

res, o els camps magnètics de baixa freqüència

residencial és la segona causa de mort per càncer

produides per transformadors i alguns equips elèc-

de pulmó després del tabaquisme. Aquest paràme-

trics i electrònics de la llar, o les comunicacions

tre, desde fa dècades es considera i s’analitza en

inalámbriques. L’exposició habitual, 24 hores sobre

molts projectes de bioconstrucció i de biohabitabili-

24, malgrat a dosis considerades com baixes ac-

tat, i just en 2020 ja s'ha incorporat a la normativa

tualment per la normativa, ens posa davant la si-

en el Codi Tècnic de l’Edificació.

tuació de factors ambientals que actuen com estresors per l’organisme, que ha d’adaptar-se a l’ambient, quan es té el coneixement per fer ambients
que s’adaptin a la biología de les persones, a través de realitzar instal·lacions elèctrique biocompatibles amb una derivació a pressa de terra eficient,
fer distancia seguretat als espais de màxima
permanència per les personas

en

relació

a

transformadors o equips amb bobines, i prioritzar
comunicació per cable per evitar les radiacions alta
freqüència.
És compatible l’ús de les prestacions de la tecnologia amb l’equilibri dels sistemes biológics, només
cal considerar aquestes i altres mesures de higiene energètica.
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Els productes de netege, i productes per a la cura personal, amb què m´hos hem de
fixar?
Primer en la paradoxa de que es neteja de microorganismes i "s'embruta" de substàncies químiques l’aire que respirem a casa i el cos. És una
forma de dir que podem triar productes més amables i que es pot assolir una higiene més saludable, de l’espai i la personal, amb l’elecció que fem
en cada compra. Desde aprendre a distinguir els
segells, llegir les etiquetes, inclús fent a casa els
netejadors més comuns amb productes que tenim
a la cuina i a casa con el vinagre, el bicarbonat, o
l’aigua oxidenada. Ara ja hi ha productes que indiquen “lliure de BPA” o “free BPA”, referenit-se al

.

bisfenol A, un disruptor endocrí, o “sense para-

Si mirem l’armari de sota la pica de la cuina, o el

bens”, “sense alumini”… Cal saber distingir bé els

bany, sovint plens de productes, podem decidir fer

productes que indiquen que no contenen una

el pas cap a menys productes i de més qualitat en

substància concreta, si bé pot portar-ne d’altres

relació a que no inclouen substàncies que es po-

que no es destaquen.

den evitar.

Cada vegada més hi ha botigues amb productes
de neteja a granel i amb certificació ecológica,
també en cosmètica i productes d´higiene personal

Una informació que aportes és que l´aire que respirem dins de casa pot, estar entre 2 i
10 vegades mès contaminat que l´aire del carrer a la ciutat. Com es possible?

Reprenent la pregunta anterior, té molt a veure

cotxes a l’exterior. En paraules del seu investiga-

amb els productes ús quotidiani, que portem a

dor Brian McDonald, a mida que es van pre-

casa amb cada compra. Productes de neteja, am-

nent mesures perque el transport sigui més net,

bientadors, productes higiene personal, perfums,

aquestes fonts es tornem més rellevants, i ex-

pintures, vernissos, moquetes, productes per trac-

plica com els productes que utilitzen en el dia a

tar les plantes, pesticides…

dia poden acabar afectant a la contaminació de

Els seus compostos

acaben a l’aire de casa o a la pols, i els estudis

l’aire.

mostren que és una situació comú. De fet, en 2018

Com a consumidors podem fer molt per respirar

es va publicar una recerca a la revista científica

un aire més net a casa amb l’elecció dels pro-

Science de la que la premsa es va fer ressò i que

ductes.

mostrava com aquesta contaminació al interior de
les llars rivalitzava amb

la contaminació dels
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Acabes de publicar el tercer llibre, TU CASA SANA, que ens pot aportar?
El llibre “Tu Casa Sana” (Integral, 2021) és una

Us convido a cuidar totes les cases que habi-

guía molt pràctica per fer de casa nostra un aliat de

tem, desde la primera casa que és el cos i la

la salut. Explico que la vivenda és un determinant
de la salut, i que l’ambient és molt més rellevant en
termes de salut que la genètica, i la bona noticia és
que l’ambient el podem canviar amb els nostres
hàbits i tries de consum.
Pasem per la cuina i el bany, donat que les vies
principials d’exposició al tòxics és a través dels aliments i els seus envassos, l’aire que respirem, i
els productes que posem a la pell per higiene personal. I desprès anem al dormitori, i aprenem a posar l’espai al nostres favor per regenerar el cos i la
ment, nit a nit: la llum, la temperatura, el silenci
acústic, silenci digital, la simplicitat… I acabem en
com crear espais que ens aportin calma i allunyin
el estrés, com aplicar formes, colors, llum… per
poder viure de forma més plena.
Just aquest mes de febrer surt una edició actualitzada del llibre publicat anterior “Vivir sin Tóxicos”
(Integral, 2022), que aquest si conté molts estudis i

ment, a la segona que seria la vestimenta, la ter-

referències per poder aprofondir més enllà de la

cera la llar, i la casa mare, el planeta Terra.

part més pràctica.

Alguna recomanació per millorar la salut del nostre habitatge?

Si, alguns imprescindibles com disposar de llum
natural, ventilar, viure prop d’espais verds i entrar i
rodeixar-nos de verd a casa… Tot el que ens acosta a les lleis de la natura ens cuida i ens nodreix, el
cos i la ment.

El missatge és que només hi
ha una única Salut, i si ens
cuidem, cuidem del planeta;
si cuidem del planeta ens
cuidem a nosaltres.
nosaltres
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AIXA. Reforma d'habitatge
amb criteris biopasivos

Dades del projecte
Descripció tipus d'obra: Reforma d'habitatge amb
Criteris Biopassius.
És un entorn marítim, en la badia de Pollença

Emplaçament:

Alcúdia.

Arquitecte:

Jaume Luís Salas

Col·laboradors: Kerstin Nething, arquitecta
Data projecte: 2019
Data final obra: 2020
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Tipus d'intervenció:
Es tracta d'una reforma d'una casa de pescadors
d'inicis del S.XX construïda amb materials locals

En el nostre cas per a compensar, s'ha
augmentat la inèrcia dels paviments interiors
amb l'ús de major gruix i materials amb alta
densitat,
com graves i
pedra
locals.
Elements passius de captació solar i acumulació de calor
La captació solar passiva es realitza amb
els finestrals a sud juntament amb la gran inèrcia dels paviments i les seves bases. L'alt grau
d'aïllament de l'envolupant, així com la seva estanquitat, evita en gran manera aquesta pèrdua
de calor.

Aíllament:
Aïllament tèrmic i eliminació de ponts tèrmics. S'ha
utilitzat aïllament de fibra de fusta de diferentes
densitats en tota l'envolupant i per l'interior, aconseguint una envolupant contínua i evitant els ponts
tèrmics. La utilització de l'aïllament per l'interior es
deu a diferents raons.
L'arquitectura mediterrània fa ús de volada, porxos
i altres elements de control solar i creació d'espais
exteriors coberts. Tot això provoca que l'ús de l'aïllament per l'exterior dificulti l'execució i encareixi
el sistema. Utilitzant l'aïllament per l'interior es redueix considerablement la quantitat de material i,
per tant, el seu cost. Així mateix, facilita la resolució de ponts tèrmics.

Elements passius de refrigeració i/o acumulació
de fred
En la nostra latitud l'estació més penalitzada
és l'estiu.
L'emplaçament de l'edificació, situada en un
lloc exposat que afavoreix molt la ventilació
creuada mitjançant la brisa marina, l'embat",
vent tèrmic procedent de la mar en hores diürnes i de l'interior en hores nocturnes.
Així mateix, en els mesos més calorosos es fa
ús de l'obertura de finestrals durant la nit aconseguint que la disposició de la ventilació creuada refrigeri l'interior de l'habitatge i s'acumuli
aquesta frescor en la inèrcia tèrmica dels paviments interiors.
També es fa ús d'un pou canadenc que s'ha
construït
mitjançant
la
col·locació
de 45ml. de tubs en una cota inferior a la fonamentació. Mitjançant l'aire que creua a través
d'ells i amb el contacte amb el terreny s'aconsegueix disminuir considerablement l'aire que
entra al recuperador de calor i queposteriorment
s'introdueix a la casa.
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Elements o sistemes de refrigeració activa:
El recuperador de calor entàlpica , al costat
del pou canadenc aporten una millora en el
control de la temperatura i la humitat.
Així mateix, es fa ús d'una petita bomba de calor
de 2.924 Kcal/h sobretot per al control de la
càrregues tèrmiques de l'estudi i programant el
seu ús puntual. L'energia consumida prové de
les plaques solars fotovoltaiques.

Qualitat de l'aire interior:
S'ha instal·lat un recuperador de calor entalpica d'alta eficiència, al costa del ja esmentat pou
canadenc. Tot això afavoreix la qualitat de l'aire
interior de l'habitatge.

Il·luminació natural:
Es controla
mitjançant les
obertures
en l'envolupant i el seu control lumínic i solar
amb del segellament de tots els conductes.

Sistema de calefacció i refrigeració:
El recuperador de calor , al costat del pou canadienc aporten una millora en el control de la
temperatura.
Segons les dades obtingudes pel monitoratge
les càrregues internes de l'edificació cobreixen
pràcticament la demanda de temperatura en
èpoques fredes.

Control d'infiltracions:
S'ha instal·lat per a tota l'envolupant i per la cara
interior, una membrana d´estanquitat continua per
evitar infiltracions cap a l´interior costat i permetent
la transpitració cap a l´exterior.

Escalfament d'aigua calenta sanitària:
S'usa un equip d'Aerotermia amb acumulaciósecundat per l'enegía produïda per les
plaques fotovoltaiques.

Materials:
S'han utilitzat en la mesura que sigui possible
materials de baix impacte ambiental i si pot
ser local:
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• Paviments i emmarcat de finestres s'ha usat
el marès i la pedra de Binissalem, totes dues
pedres d'extracció local i de pedreres pròximes a
l'obra.
• Façanes són de morter de calç, per la seva gran
qualitat quant a duresa i permeabilitat.
• Fusteries interiors i exteriors de fusta.
• Aïllaments de fibra de fusta de diferents densitats.

• Parets exteriors de fàbriques ceràmiques
de procedència local.
• Divisòries interiors
Guix (Knauf).

prefabricades

de cartó

• Instal·lacions amb polietilè i absència total
del PVC.
• Pintures ecològiques i transpirables.
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ENTREVISTA A L´ARQUITECTE JAUME LUIS SALAS
arquitecte, paisatgista i urbanista.
Màster en paisatge.
Professor del Màster en Paisatge i Restauració.
Professor del Taller d’arquitectura de Bambú. “Processos constructius i
estratègies de sostenibilitat”

¿QUÈ ET VA IMPULSAR A DEDICAR-TE A
FER PROJECTES DE BIOCONSTRUCCIÓ?
Ja des de la meva època d’estudiant em sentia
molt atret per aquesta temàtica, això era a final
dels 90 i en aquell moment a Barcelona ja teníem
uns alguns professors, tot i que pocs, que ens
obriren camí. A més, gràcies a una estada a
Holanda vaig poder aprofundir. Més endavant, des
dels meus inicis com arquitecte, sempre he intentat
resoldre els projectes amb la màxima implicació en
la bioconstrucció. Al principi no fou tan fàcil trobar
els clients, però passats tots aquests anys ens
hem anat especialitzant en aquest tema i n’hem
après i seguim aprenent . La bioconstrucció ha
evolucionat molt i ara es disposa de molta més
informació, exemples i fins i tot eines d’avaluació.
Actualment, els clients ens arriben amb més
consciència i informació, cosa que ens permet
anar més enllà en el procés constructiu.

Avui dia el tema de l’eficiència energètica el
tenim molt controlat i ens és relativament fàcil
construir una edificació positiva, en el sentit
que sigui capaç de produir més energia de la
que consumeix. Les normatives s’han focalitzat
fins ara amb l’eficiència energètica i fa anys
tenim
eines
informàtiques,
experiència,
monitoratge i dades. Ara bé, quant al cicle de
vida dels materials i de les emissions de CO2
encara ens queda molt camí i això que aquests
darrers anys s’ha avançat molt i ja podem
avaluar l’impacte dels materials i els sistemes
constructius que proposam. Això ens permet
prendre decisions que anys enrere preníem de
forma intuïtiva o per coneixement adquirit o
après, i que ara podem avaluar amb dades cada
vegada més precises.

¿QUINS ASPECTES VALORES MÉS A
L’HORA DE FER UN PROJECTE?

¿EN L’ÀMBIT PERSONAL, COM T´HA
INFLUENCIAT LA BIOCONSTRUCCIÓ?

En el mon de les dades i la velocitat on ens ha
tocat viure, no oblidar mai que feim Arquitectura a
un lloc concret i al servei d’una societat.
Cal una profunda anàlisi i enteniment del lloc on
s’ha de fer una intervenció i que aquesta
arquitectura que proposam s’ha de fer amb el
màxim respecte pel medi ambient. D’un profund
enteniment del lloc podem arribar a una proposta
coherent i respectuosa.
L’arquitectura ha d’emocionar, té una part poètica
que no podem perdre, i alhora l’hem de fer amb el
màxim respecte pel medi ambient i al paisatge.
Llavors també ha de ser eficient en recursos i és
on la bioconstrucció té un paper fonamental ja que
ens permet construir una casa sana i respectuosa
amb el medi.

Acabes aplicant els coneixements tècnics que
vas aprenent de la professió a la teva vida
personal. Al cap i a la fi tots volem viure en una
casa sana. Fa uns any vaig tenir l’oportunitat de
construir la nostra casa-estudi, on vaig poder
aplicar els coneixements apresos i fins i tot anar
un poc més enllà. Apart de gaudir el dia a dia de
viure en un espai sa, fa 4 anys que vaig fent un
monitoratge de l’energia, la qualitat de l’aire, els
recursos, el clima, el perfil de l’usuari i fins i tot
d’elements concrets com son la piscina natural o
la coberta enjardinada, que ens estan donant
resultats molt encoratjadors. Així, gràcies a la
presa de dades continuades i de la seva anàlisi,
anam traient conclusions per millorar.
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L´ARQUITECTURA
TRADICIONAL I
LA BIOCONSTRUCCIÓ
ESTAN MOLT
LLIGADES. ¿QUÈ EN PENSES?
La construcció tradicional no deixa de ser mai una
font d’inspiració que cal analitzar i entendre,
sobretot quan vius en un illa amb un recursos molt
limitats i amb un patrimoni arquitectònic molt
valuós. La població de Mallorca creix cada any i
consegüentment
la
petejada
ecològica
s’incrementa, s’augmenta la pressió sobre el
territori i el paisatge, i alhora es perden recursos
naturals, a sobre la climatologia és cada cop
més adversa. Haurem de ser enginyosos per
trobar solucions a tota aquesta equació que
necessàriament ens faran anar més enllà del que
hem fet fins ara.

En el mon de les dades i
la velocitat on ens ha
tocat viure, no oblidar mai que feim
Arquitectura a un lloc concret i al
servei d’una societat.

¿COM VEUS EL FUTUR DE LA
BIOCONSTRUCCIÓ?
SOBRETOT
DESPRÉS D’AQUESTA PANDÈMIA?
Vivim una època molt convulsa, i on fa anys la
bioconstrucció es podia veure com una opció, ara
queda prou clar que no ens queda alternativa. El
nostre sector és un dels grans productor
d’emissions de CO2 i la bioconstrucció ja hauria de
ser des de fa temps una exigència estricta de les
normatives. Al nostre l’estudi veiem com creix tant
l’interès del client per la bioconstrucció com del
coneixement que en té, pel que és cada vegada

més fàcil aplicar-la als projectes.
¿VOLS AFEGIR ALGUNA COSA MÉS?
Donar
les gràcies
a l’Associació
de
Bioconstrucció de les Illes Balears per
l’esforç
de difusió de la bioconstrucció al
nostre territori.

Vivim una època molt convulsa, i on
fa anys la bioconstrucció es podia
veure com una opció, ara queda prou
clar que no ens queda alternativa. El
nostre sector és un dels grans
productor d’emissions de CO2 i la
bioconstrucció ja hauria de ser desde
fa temps una exigència estricta de les
normatives.

JAUME LUIS SALAS, arquitecte i paisatgista.
Barcarès, agost 2022.
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LA FUSTA
L´ARBRE VIU.

I

fotosíntesi, els sucres en
l'oxigen generen CO₂ i H₂O.

presència

de

Hem de destacar que mentre
els
arbres
estan en
creixement, els
carbohidrats
acumulats per la fotosíntesi, són majors que
els metabolitzats, dit d'una altra manera, els
arbre s estan consumint CO₂ i produint O2.
Quan els arbres aconsegueixen la maduresa,
tots dos processos es compensen, això és, la
quantitat d'O2 produïda per la fotosíntesi es
consumeix en els processos respiratoris de
l'arbre.

Cada part de l'arbre té una funció vital. Les arrels
ancoren a l'arbre i capten per osmosi les sals
minerals dissoltes en l'aigua del sòl.
El tronc condueix la saba a través de l´albura
( greix de l´arbre) a les fulles. En elles té lloc la
fotosíntesi, procés mitjançant el qual les fulles
capten el CO₂ de l'aire i el transformen en sucres i
oxigen.
A través de la capa interna de l'escorça, es
distribueix la saba que transporta aquests sucres
a l'albura, on s'emmagatzemen en forma de
midó, constituint una reserva per a la realització
de ls seus processos metabòlics en èpoques de
fred. Aquests processos són inversos a la

FUSTES DURES I FUSTES TOVES.
Els arbres pertanyen a dues classes de plantes
molt diferents entre si. Les coníferes o fustes
toves i les frondoses o fustes dures.
En les fustes toves, les cèl·lules longitudinals
compleixen tant les funcions de suport mecànic
com la de conduir la saba. Són cèl·lules llargues
i estretes anomenades traqueides i representen
el
90%
de
la
fusta.
Les fustes dures, més evolucionades formen un
teixit amb amplis gots per a conduir la saba,
anomenats porus, i fibres similars a les
traqueides que confereixen suport estructural.
Com a mitjana hi ha un 50% de cada tipus de
cèl·lules. En espècies de porus ample aquests
gots
són
més
curts
i
amples,
semblant més dipòsits
que
tubs.
En els roures i altres espècies els gots són prou
amples per a ser detectats a simple vista en la
secció transversal.
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FUSTA

DURESA

AVET

TOVA

BEDOLL

TOVA

CAOBA

TOVA

NOGUÉ

TOVA

ROURE

MOLT DURA

TECA

MOLT DURA

SAPEL-LI

TOVA

OLIVERA

DURA

FAIG

SEMI DURA

CASTANYER

SEMI DURA

PI

MOLT TOVA

ALZINA

MOLT DURA

La fusta posseeix una reacció al foc indesitjable
(classificació M4), però, d'altra banda, posseeix
una resistència al foc molt important, ja que la
combustió, per exemple d'una biga, genera una
gran quantitat de carbó al voltant del nucli
d'aquesta, que actua com a aïllant i compleix la
funció de suport durant més temps.
En la protecció de la fusta contra el foc,
s'empren productes ignífugs que actuen
retardant o eliminant la inflamació i propagació
de la flama, generant residus de carbó que
com ja hem dit actuen com a aïllants tèrmics.
El producte protector forma una pel·lícula per
fusió aconseguint:
-Impedir la fuita de productes volàtils.
- L'accés de l'oxigen..

INFLUÈNCIA D'AGENTS EXTERNS.
QUÍMICS. FÍSICS. BIOLÒGICS.

AGENTS FÍSICS.
Aquests juguen un paper molt important en la
deterioració de la fusta. L'exposició als repetits
cicles de sol/calor, seguits de baixades de
temperatura amb elevada humitat, causa una
contínua dilatació-contracció en la qual la fusta
s'esquerda i la humitat penetra, iniciant-se el
procés
de
podridura
i
degeneració.
Radiació ultraviolada. Els llamps UV provoquen la
descomposició de la lignina, que com hem ja vist,
és el ciment que manté les unions cel·lulars.
El foc. Per a avaluar el comportament al foc dels
materials de construcció, s'analitza la reacció al foc
o capacitat del material per a afavorir el
desenvolupament del mateix i la seva resistència
o temps durant el qual contínua complint la funció
per a la qual va ser col·locat.
Hi ha dues característiques suplementàries
rellevants, que són l'opacitat i la toxicitat dels fums
producte de la combustió, ja que s'ha demostrat
que la majoria de les víctimes que es produeixen
en un incendi es deuen al fet que els fums densos i
opacs, sovint tòxics, impedeixen la fuita ràpida del
lloc de l'incendi.

- Diluir els gasos combustibles de la fusta
amb els gasos produïts per la
descomposició del producte ignífug.
- Absorbir calor mantenint la temperatura per
sota del punt d'ignició.

Els productes ignífugs són generalment sals
d'amoni d'elements com el fòsfor, bor, brom i
sofre, solubles en aigua.
Quan es desitja aplicar un tractament ignífug es
recomana tractar la fusta abans de
ser envernissada o pintada amb un producte
ignífug d'escassa reactivitat amb el producte a
afegir.

AGENTS QUIMICS
Com a atac químic, el més freqüent , menys
controlable i menys conegut, és la pluja àcida.
La pluja àcida consisteix en substàncies que,
incorporades a l'atmosfera es precipiten amb la
pluja, degenerant per exemple, el sofre en àcid
sulfurós. Les façanes de pedra són les més
vulnerables, però en la fusta la pluja àcida pot
provocar una hidròlisi lenta de la cel·lulosa,
alterant les característiques físiques de la
mateixa (resistència, color, etc.).
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AGENTS BIOLOGICS.
FONGS.
Els fongs taquen, podreixen i finalment afebleixen
la fusta. Aquesta deterioració pot afavorir l'atac
dels insectes.
Per a poder desenvolupar-se, tots els fongs
necessiten que la fusta posseeixi una humitat
d'almenys el 20%.
En molts edificis i altres estructures pot mantenirse el tant per cent d'humitat per sota d'aquest límit
evitant el contacte de la fusta amb el sòl i amb un
correcte disseny que impedeixi acumulacions
d'aigua líquida i que afavoreixi una correcta
ventilació.
En els casos especials com a marcs de finestres,
bigues en el sòl i parets en exteriors humits,
la pudrición pot evitar-se seleccionant fustes
resistents o amb l'adequat tractament.
Les malalties més freqüents produïdes pels fongs
són:
Pudrición seca o blanca. La zona afectada per
aques t fong està cobert a per filaments blancs
compactes semblances a floca de cotó.
Pudrición humida blanca. Destrueix tant la
cel·lulosa com la lignina de la fusta deixant un
residu blanc.

El tacat de la fusta dels arbres talats
de l'època hivernal, és inevitable tret
s'assequi immediatament en un forn.

fora
que

Tractament curatiu: Neteja del fong al
mig alcalí.
Eliminació de les taques
amb
productes oxidants.
Tractament amb productes fungicides.

INSECTES.
Els insectes més comuns a Espanya pertanyen
als ordres dels
coleòpters
i
els
isópteros. Els coleòpters són els coneguts
com a corc o arna i els isópteros com a tèrmit.
Coleòpters. La majoria
dels coleòpters
adults surten de la fusta a la primaveraestiu i les femelles posen els
seus
ous en
les superfícies, esquerdes i
fissures. A cap d'unes setmanes, els ous fan
eclosió i les
larves practiquen galeries
cap a l'interior de la fusta.
Una vegada aconseguit el desenvolupament,
pupan sota
la superfície per a sortir a
l'exterior al
cap d'unes
setmanes,
completant així el seu cicle biològic.

Tipus més comuns.

Pudrición humida marró. Només destrueix la
cel·lulosa deixant la lignina com un residu marró.

- Anobium Punctatum. (
mobles)

Totes provoquen pèrdues de resistència i
moltes vegades desintegració total.

Els més coneguts en les zones
temperades perquè ataquen als mobles.
Ataca totes espècies de coníferes i frondoses,
afavorit per ambients humits
amb activitat
fúngica.

Pudrición blau o tacat de la saba. Les condicions
de la fusta recentment tallada amb un percentatge
alt d'humitat (60-200%), sucres i midó, són molt
atractives per als fongs que taquen la saba.
Aquesta pudrición es dona principalment en els
arbres talats que porten molt temps sense
escorçar i en contacte els uns amb els altres sense
que circuli l'aire.

Corc comú dels

Epoca de sortida: Maig-Agost. Pot veure's
en parets i finestres. Són bons voladors en
dies calorosos.

El mal causat per la pudrición blava és relatiu. No
destrueix les cèl·lules de la fusta o la cel·lulosa, i
no afecta a l'estructura, però estèticament la fusta
perd el seu valor. En els últims anys, l'excessiva
demanda de coníferes ha prolongat el període de
tala a tot l'any, en lloc de realitzar-lo només a
l'hivern, que és l'època ideal.
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Cicle de vida: 3-4 anys.
- Líctidos: ( Arna)
Ataquen a la albura de les frondoses de gots
amples i contingut en midó del 1,5%.
Epoca de sortida: Abril-Octubre.
Cicle de vida: 1-2 anys

depenen
de
la
presència
d'organismes simbiòtics en el seu aparell
digestiu o d'un atac previ de la fusta per fongs.
Gairebé tots els tèrmits són subterrànies formant
nius o colònies en la terra i en fustes molt
podrides. L'estructura del niu garanteix un 100%
d'humitat en l'aire i
realitzen galeries
subterrànies per a evitar la dessecació. Ataquen
tota classe de fustes en contacte amb la terra,
Obren
galeries
en direcció de la fibra però
respectant una prima capa exterior de la fusta.
Les barreres contra els tèrmits s'han emprat per
a aïllar les parts de la fusta en contacte amb la
terra, però és difícil construir barreres que siguin
completament efectives.

Hylotrupes bajulus. (Corc gran de la fusta )
No està tan estès com elsanòbids, però
els
danys provocats són seriosos.
Prefereix l'albura seca de
les
coníferes.

Aquestes barreres consisteixen en
l'enverinament amb substàncies insecticides
i repel·lents del sòl al voltant de l'edifici o la
utilització de cinturons que eviten la
circulació dels tèrmits. La complexitat
d'aquests tractaments suposa sempre
l'actuació de tècnics especialitzats.

Destrueix la fusta de construcció, especialment
armadures de teulades i entarimats de pi.
Època de sortida: Maig-Agost
Cicle de vida: 3-11 anys
El tractament general contra els coleòpters, és
l'elecció de productes de gran penetració per a
aconseguir el màxim nombre de larves.
A més
són aconsellables
tractaments
anuals, per a evitar i inutilitzar les posades de
les successives generacions.
Termites. ( Formiga Blanca)
Normalment, els danys produïts per les tèrmites
són molt més seriosos i més ràpids que
els
produïts pels coleòpters. En la península i a
les Illes Balears, las termites que més edificis han
envaït son l ´espècie Reticulitermes lucifugus rossi.
Són insectes socials que
formen comunitats
perfectament organitzades en castes.
Un aspecte comú de les sis famílies dels termits
l'absència en el seu aparell digestiu dels enzims
per a digerir la cel·lulosa així, totes les espècies

Luis Baleriola
Departament Comercial
Ecoquimia.
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LA FUSTA

II

TRACTAMENTS
La finalitat dels tractaments preventius és impedir els atacs biològics.
L'eficàcia depèn de la impregnabilitat de la fusta i de la capacitat de
penetració del producte, això és , una fusta no impregnable encara que
tractada pot ser susceptible de ser atacada. Per contra, una fusta
impregnable i ben tractada és molt difícilment atacada. El grau de
protecció del tractament és proporcional a la penetració del producte en la
fusta.
Cal tenir en compte que un producte
és també preventiu, encara que no el contrari.

curatiu

usualment

TIPUS DE PROTECTORS.

Hidrosolubles.
Són mescles de sals inorgàniques i additius base
aigua.
Els més utilitzats són els següents:

CCA (Crom-cobri-arsènic)
CCB (Crom-cobri-bor)
CFC (Crom-fluor-coure)
Inconvenients:

Protectors orgànics.

Aquests productes humitegen la fusta durant el
seu tractament i exigeixen un assecament
posterior en el qual es poden produir clivelles
i deformacions.
Una vegada seca la fusta sempre queda
lleugerament acolorida.
Falta d'adherència amb l'acabat.
Solament aplicat en autoclau dona garanties.
Corrosió de parts metàl·liques.

Són productes la matèria activa dels quals són
composts de variada toxicitat, dissolts en
dissolvents orgànics.

Avantatges:
El coure és fonamental per a la lluita contra els
fongs en fustes que han d'estar encontacte
Efecte preventiu.

Inconvenients:
Molts són tòxics o molt tòxics pendents de ser
prohibits per les noves
lleis comunitàries.
Excepte en immersió o autoclau, no solen
arribar al cor de la fusta.
La substància activa pot cristal·litzar en la
superfície.
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Avantatges:

Altament tòxiques:

La fusta no sol canviar de color.
Acceptable penetració en fusta seca.
Eficàcia correcta.
Són preventius i curatius.

Clorats (Hexaclorociclohexà- lindano,
dieldrin i clorofenoles),
organofosforats ( malathion, diclorvos,
diacinon,etc.)

.

Substàncies actives usuals
classificades de menor a major
toxicitat:
No tòxiques:
Alguns extractes vegetals amb efectes repel·lents i
insecticides, ja siguin naturals o de síntesis.

Tots ells prohibits ja en moltas paisos
europeus, però encara en circulació
a Espanya.

Dissolvents orgànics usuals
classificats de menor a major
toxicitat:
No tòxics:
Dissolvents alifàtics (menys d'1% d'aromàtics),
Essència de trementina rectificada (lliure de
delta-3-caren).

Mitjanament tòxics:
White Spirit (5% d'aromàtics), White Spirit (16%
d'aromàtics).

Tòxics:
Xilè, toluè, benzè. (Hidrocarburs aromàtics).

Altament tòxics:
Tricloroetileno. (Clorats).

Tòxiques:
Alguns extractes sintètics modificats.
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OPINIÓ:
molt significatius: els 30.000 arbres dels parcs

Per què són importants els
arbres a les ciutats?

metropolitans

L'existència dels arbres urbans té
considerables beneficis a les ciutats i
ens ajuda a suavitzar els estius perquè,
entre molts altres beneficis, minoren el
fenomen de l'illa de calor.

barcelonins

absorbeixen

anualment 132 tones de diòxid de carboni i

la

presència

la

d'aquest

verd

urbà

implica

disminució de 1,3 °C de temperatura, fet que
ajuda a dissipar el fenomen de l'illa de calor.
Així doncs, els boscos urbans actuen com un
veritable embornal de carboni que ajuda a
netejar l'atmosfera de la contaminació i a més,
refresquen l'ambient a causa de l'efecte albedo.
Passar del gris de l'asfalt al verd de la
naturalesa significa augmentar aquest albedo i
en efecte, potenciar la reflexió de la radiació
solar

incident.

La presència d'arbres a les ciutats
indueix a un descens tèrmic, mentre
que l'arbratge en els vessants de les
muntanyes

indueix

a

més

precipitació.
A més, la presència de cobertes verdes, carrers
arbrats i jardins ajuda a la naturalització de les
ciutats. Aquest fet implica que el metabolisme o
funcionament de les zones urbanes segueixi els
cicles naturals i produeixi més resiliència davant
fenòmens

meteorològics

adversos,

com

pluges torrencials o temporals maritims.

Les cobertes verdes en edificis naturalitzen les
ciutats

i

multipliquen

l'efecte

albedo.

La presència d'arbres a les ciutats té beneficis
importants sobre la societat, el territori i la salut de
les persones. Així ho corrobora un estudi recent
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que
conclou dos resultats

https://www.tiempo.com/noticias/actualidad/arbolesciudades-benefcalonundacionescontaminacion.html
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QUE ES L`ABIB?
L´Associació per la Bioconstrucció a les Illes
Balears (ABIB), es una entitat independent i sense
ànim de lucre, d´àmbit Autonòmic.
Els nostres objectius sòn la divulgació de tots els
temes relacionats amb la
Salut i l´Habitat.
promoure la construcció a través
pràctiques
professionals ,
étiques,
saludables,
ecològiques i sostenibles.
A travès de l´Associació (ABIB) volem divulgar
àrees molt diverses com la Geobiologia, la
Bioconstrucció,
la Radiestesia, l´Arquitectura
Popular , la Contaminació Electromagnètique , les
Energies
Renovables
i
altres temes
relacionats amb la Salut.

Arquitectura Bioclimàtica.
Ès l´Arquitectura adaptada al medi ambient en el
disseny dels habitatges, amb
la finalitat
d ´optimitzar els recursos naturals i fer mès
saludables els edificis.

Radiestesia

ÀREES DE DIVULGACIÓ

Ès la sensibilitat personal per detectar les
Geopaties ( radiacions d´origen natural)
Les Geopaties o zones Geopatiques són llocs
alterats on es detecten diferències significatives
d´emissió de radiacions energètiques i
electromagnètiques que afecten la salut fisica i
psiquica de les persones.

Geobiologia

Contaminació Electromagnètica

La Geobiologia es la ciència que estudia la relació
entre les energies procedents de la terra i els
éssers vius que l´habiten.
Ès coneguda també com a medicina de l
´hàbitat.

El nostre cos està relacionat amb el camp
elèctric i electromagnètic natural de la Terra ,
actualment està molt alterat per les radiacions
electromagnètiques artificials (linies d´alta
tensiò, transformadors, telefonia mòbil ..)
capaços d´alterar els processos biològics dels
éssers vius.

Bioconstrucció
Les tècniques constructives actuals i els materials
emprats en la construcció convencional generen
un greu impacte sobre la nostra salut, sobre el
territori i els éssers que l´habiten.
La destrucció del territori i l´ús de materials
dubtosos, un elevat cost mediambiental i energètic,
ès l´aportació d´aquest tipus de construcció.
La Bioconstrucció ès la resposta responsable i
respectuosa a les necessitats per la creació d´un
entorn mès humà i saludable.

Geometria i Arquitectura Sagrada
L'expressió geometria sagrada fa referència al
conjunt de formes i patrons geomètrics que es
troben presents en la naturalesa i en el disseny
d'uns
certs
llocs
considerats
sagrats;
principalment esglésies, catedrals, juntament
amb els significats simbòlics i esotèrics que se'ls
atribueixen basant-se en les seves propietats.

Arquitectura Popular i Tradicional
Cada vegada sòn més els estudiosos de les
construccions rurals tradicionals.
Aquesta Arquitectura humil, moltes vegades
oblidada , però molt important.i de gran interès per
saber com els nostres avantpassats varen saber
interpretar els
senyals de la naturalesa per
construir.
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