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Luis González. (Madrid 1957). 

 

 

   Podríem definir l'Arquitectura Sagrada, com l'art de projectar harmonia amb l'univers? 
    ¿Podríamos definir la Arquitectura Sagrada, como el arte de proyectar armonía con el universo?  
 

La arquitectura sagrada, pretende hacernos entrar en armonía con los ciclos y ritmos cósmicos que 
se cristalizan en el movimiento de la luz en los templos y sus proporciones geométricas. 

Su finalidad es transmitir conocimientos que pertenecen a otras dimensiones y que, por tanto, no 

pueden expresarse con palabras. 

Las iglesias y catedrales, no se hicieron para estar sentados. En la edad media no había bancos para 
sentarse o reclinatorios para arrodillarse. Las iglesias fueron hechas para andar. Era fundamental 
recorrerlas, para que la persona, recibiera en su interior ese intercambio cosmo-telúrico. 

Mucha gente entonces no sabía leer, pero si era capaz de sentir. El visitante en el interior del templo 
comenzaba a recibir una serie de efectos sobre su cuerpo y sobre sus emociones, sobre su ser, sobre 

su pensamiento y entonces eran capaces de entender el significado de lo que las figuras de los 
capiteles y los símbolos de las piedras pretendían trasmitir 

La geometria ha estat utilitzada per totes les grans civilitzacions que van percebre que 
unes certes mesures i ritmes eren capaços de canviar les energies dels llocs? 
¿La geometría ha sido utilizada por todas las grandes civilizaciones que percibieron que ciertas medidas y rit-

mos eran capaces de cambiar las energías de los lugares? 
 
Tal y como enseñaba Pitágoras, cada medida tiene una vibración. El enseñaba a sus discípulos los 

números con la lira. Si la cuerda es más larga se produce una vibración, pero si la distancia de la 

cuerda se acorta el sonido que produce es más agudo, más alto. Por eso a cada medida, o número 

corresponde una vibración. 

A la suma de todos los sonidos, les llamaba música de las esferas o del universo. Esa música no era 

otra que el silencio. 

Pero el silencio para los pitagóricos, no es la ausencia de sonido, sino que es el sonido que está 

siempre, y cuando se anulan todos los otros, es el que siempre permanece y lo que se escucha. El 

más absoluto silencio, la vibración de lo infinito. 

 

 

Licenciado en Derecho por la UNED y Máster en Gerencia de Empresas 
por el Instituto de Empresa. Casado con dos hijos, ha dedicado cuatro 
décadas de su vida a la banca, donde ha ocupado algunos puestos de 
Dirección en algunas entidades financieras. 

Conserva un fuerte interés por la unión entre la religión y la ciencia, las 
organizaciones secretas y los códigos ocultos. 

Se declara un apasionado admirador de la edad media, un periodo 
donde se construyeron las catedrales, se descubrió el gótico y donde 
convivieron las tres culturas. Una época que conservó todo el conoci-
miento ancestral que hoy considera debería ser obligado estudiar en 
profundidad.  

Es autor de la novela histórica “LA CASILLA DE LA MUERTE” 

 

[CITAR SU FUENTE AQUÍ.] 
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Esas medidas y esos ritmos, producen vibraciones que cambian las energías de determinados 

lugares. Es la ley de los números.  
 

El Sol, comú en totes les civilitzacions, és l'element que ens marcarà la pauta, i per 

tant, podem   dir  que els  traçats  de  la geometría  sagrada  están  basats  en  criteris  

geomètrics  relacionats  amb  les   direccions i moviment del Sol? 
¿El Sol, común en todas las civilizaciones, es el elemento que nos marcará la pauta, y por tanto podemos decir 

que los trazados de la geometría sagrada están basados en criterios geométricos relacionados con las 

direcciones y movimiento del Sol? 
 

Toda la arquitectura sagrada, está basada en los movimientos de las estrellas y la deriva de los 

planetas en el firmamento. El sol es el astro rey y como sabemos en algunas construcciones es el 

sol quien entra en determinados días del año, iluminando algún lugar de relevancia en el interior del 

templo. 

Un claro ejemplo puede ser San Bartolomé en el cañón del Río Lobos, iglesia templaria por excelencia 

por la que entra un rayo de sol en el solsticio de invierno, (fecha en la que nació Jesucristo) 

iluminando una piedra que hay en el suelo que representa la cruz de las ocho beatitudes templarias. 

Pero existen otros muchos. 

 

                               
    San Bartolomé-Cañón del Río Lobos.                                                                               Proporción áurea. Notre Dame. 
  

Del mismo modo la cabecera en todas las iglesias mira al este, la salida del sol y en las catedrales o 

iglesias importantes en ese lugar, la cabecera, existe una girola o lugar para realizar un recorrido 

circular.  

Ese recorrido circular, que se debe realizar pretende alinear nuestras energías con el cosmos. Activar 

nuestros chacras que dirían los orientales, y alcanzar la armonía. Ese fue el cometido por el que 

diseñaron los maestros constructores estas girolas en las cabeceras. 

Las medidas y proporciones de muchos templos guardan íntima relación con el número áureo, 

conocido como número φ (phi)=1,618 033 988 749 894 cuya representación decimal es infinita y no 

tiene periodo. 

Se atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan la proporción áurea. Algunos 

creemos que además poseen una importancia mística. 

 

A les catedrals, trobem energies tel·lúriques, i sobretot aigua subterrània 

perquè és tan important que una construcció gòtica estigués construïda damunt aquestes 

energies? 
En las catedrales, encontramos energías telúricas, y sobre todo agua subterránea 

¿porque es tan importante que una construcción gótica estuviese construida sobre estas energías? 

 

Aquí hablamos de la ubicación de los templos. Los lugares con aguas subterráneas, son por donde 

circula con mayor fuerza la energía de nuestra madre. La tierra. 
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También hay lugares donde hay energías telúricas. Energías de unos voltajes muy pequeñitos. Este 

mar de energías sutiles en el que estamos inmersos, nos afecta.  

 

Un caso paradigmático podría ser la Catedral de Chartres en Francia. El edificio actual se levantó 

sobre las ruinas de cuatro iglesias, que fueron construidas sobre un antiguo centro de formación de 

druidas, que fue a su vez instalado donde se había alzado un menhir. 

Bajo el altar de la catedral, se entrecruzan varias líneas electromagnéticas y transcurre una corriente 

de agua subterránea que los constructores reforzaron con doce canales artificiales, de forma parecida 

a como ocurre en la catedral de Santiago de Compostela. 

Otro punto energético de la Catedral de Chartres es su famoso laberinto, trazado sobre el pavimento 

de la entrada principal. 

 

                       
Nave principal Catedral de Chartres.                           Laberinto – Catedral de Chartres. 

 

La finalidad de los edificios y templos es amplificar estas energías.  Estas fuerzas unidas a la fuerza 

cósmica que  procede de las estrellas, se   perciben multiplicadas a través de la  arquitectura  y   la 

correcta disposición de los elementos de cada templo.  

 

Realment els mestres constructors, tenien tanta saviesa a l'hora de conjugar mesures, 

energies, matemàtiques, etc...? 
¿Realmente los maestros constructores, tenían tanta sabiduría a la hora de conjugar medidas, energías, 

matemáticas, etc...? 

 

Como diría el gran arquitecto Hiram Abif, quien construyó por orden de Salomón el famoso Templo 

de Jerusalén. 

 

«A ti que pretendes descubrir los nobles principios de la masonería y de la alquimia, antes de avanzar 

debes conocer, los símbolos ocultos de la geometría y la matemática». 

 

Los maestros constructores participaban de los elevados conocimientos revelados a través de la 

Geometría y el resto de las artes del Quadrivium, como son el Número, la Música y la Astronomía. 

Pero sobre todas ellas existía una ciencia superior, una que pretendía aunar a todas y erigirse en 

reina y señora de todas ellas, la Alquimia. 

Muchos de estos maestros, eran grandes alquimistas. Su pretensión al realizar estos templos era 

producir en el ser humano un acercamiento a Dios, que la arquitectura produjera sobre todo aquel 

que se acercara un efecto benéfico y reparador.   

De esta manera se pretende producir esa transformación alquímica en el interior del ser humano. 

Convertir el vil metal en oro puro. 
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Si poguéssim aplicar una part d'aquesta informació a l'hora de construir un espai, seria 

beneficiós per als seus habitants? 
   ¿Si pudiésemos aplicar una parte de esta información a la hora de construir un espacio, sería beneficioso para     
    sus moradores? 

 

Desde luego que sí. Sería enormemente beneficioso, tan solo aplicando una pequeña parte de lo que 

en muchos lugares sagrados podemos contemplar. 

 

Actualment, alguns arquitectes estan introduint la geometria sagrada en els seus 

projectes, que en penses? 
¿Actualmente, algunos arquitectos están introduciendo la geometría sagrada en sus proyectos, que piensas? 

 

Me parece muy acertado. Los beneficios a largo plazo tanto en el plano físico como espiritual serán 

incalculables. 

 

En el teu llibre "LA CASELLA DE LA MORT", explica'ns breument el significat d'aquest títol. 

En tu libro “LA CASILLA DE LA MUERTE”, explícanos brevemente el significado de este título. 

 

Se refiere a la casilla número 58 del juego de la Oca. Un juego ancestral que fue reconstruido por 

los templarios, incorporándole multitud de símbolos. 

Un tablero en espiral, que simboliza la Vía Láctea, nuestra galaxia y el camino de Santiago. 

Tenemos en sus casillas multitud de símbolos. Un laberinto, como en la catedral de Chartres, las 

ocas, los puentes, el pozo, la posada, o los dados. Todos ellos guardan un mensaje de conocimientos 

ocultos. 

Estos conocimientos, solo eran conocidos por los maestros de la Orden del Temple, aunque se 

plasmaron en la arquitectura de algunas iglesias y catedrales del camino a Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tablero además contiene 64 casillas, simbolizando las etapas del Camino de Santiago, 32 etapas 

de ida y otras 32 de vuelta. 

Como sabemos, muchas localidades del camino de Santiago tienen nombres de Oca. Villafranca de 

Montes de Oca, El Ganso, o Manjarín que es el pastor de las Ocas. También hay un río Oca.  

Rodrigo de Tudela su protagonista, es un  caballero templario  que debe acudir  a la  batalla  de  las  
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Navas de Tolosa. A lo largo de la aventura que vive, irá descubriendo muchos de estos secretos que  

están ocultos en los símbolos del tablero. 

Secretos que han sido celosamente guardados desde el inicio de la era cristiana y que afectan a toda 

la humanidad. 

 

Quan podrem veure publicat el teu pròxim llibre? 
¿Cuándo podremos ver publicado tu próximo libro? 

 

Muchos lectores me han solicitado una segunda parte de “La Casilla de la Muerte”, y he decidido 

convertirla en una saga. 

La segunda entrega ya está lista y la acabo de terminar, por lo que en los próximos meses estará 

disponible para todos los lectores. 

La geometría sagrada y los mensajes encriptados en los ángulos y capiteles de templos y catedrales, 

dan juego para escribir algún libro más. Quedan temas por investigar y descubrir que guardan 

verdadero interés. 

 

 

Web: https://luisgonzaleztemplario.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/luisgonzaleztemplario/ 
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Antecedents: 
 
Com a despatx especialista en restauració de masies, hem estat responsables d’aportar els 
requeriments de confort contemporani en múltiples exemples del patrimoni anònim català. Si es 
comparen les primeres intervencions dels anys 90 amb les actuals, es fa palès l’increment d’aquesta 
demanda per part dels futurs usuaris. Com a tècnics responsables hem hagut de desenvolupar un 
seguit de protocols per a poder conjugar les solucions constructives més adients a l’hora d’implantar 
un nou nivell de confort arquitectònic. A les variables usuals de rendiment tècnic, al cost 

pressupostari i a la percepció estètica hi hem d’aplicar un filtre més, referent a la contextualització 
amb l’edifici original. En el cas de Mas Cauliques Vell, hem hagut de posar a prova aquest protocol 
fins a les últimes conseqüències, ja que la propietat i promotora del projecte exigia que l’edifici 
resultant gaudís de la certificació LEED. 
 
 Aquest sistema de certificació correspon a l’acrònim Lideratge en Energia i Disseny Mediambiental, 
i va ser desenvolupat l’any 1993 per l’organisme estatal nord-americà US Green Building Council. A 
hores d’ara, aquest mètode és un refent en el món de les auditories ambientals de projectes 
d’arquitectura i urbanisme arreu. 
 
A tall de resum, podríem desplegar els sis criteris en que es basa aquesta prestigiosa certificació: 
  
1. Sostenibilitat en els materials i recursos de construcció 
2. Eficiència i aprofitament de l'aigua, tant durant la construcció, com quan l'edifici estigui en ús, 

    per tant, es va plantejar des del principi (reutilització de l'aigua i evitar les fuites) 
3. Eficiència energètica des de la construcció comptant, a més, amb el menor impacte atmosfèric 
4. Materials i recursos emprats que siguin respectuosos amb el medi ambient 
5. Qualitat de l'ambient interior que permeti l'òptima habitabilitat de l’edifici, sense haver de 
    recórrer a més energia que la necessària per caldejar o refredar-lo 
6. Innovació en el procés de disseny, donant protagonisme a tots els recursos ecoeficients 
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ARQUITECTE: 

Oriol Roselló, arquitecte especialista en tècniques tradicionals i fundador de Bangolo Arqui-

tectes. Autor del projecte i director de l’obra. 

COL. LABORADORS:   

Xavi Ramon, arquitecte tècnic i consultor en sostenibilitat a Green Living   Projects. Respon-

sable de la certificació LEED i del seu seguiment en         obra.   

Antoni Marquez, enginyer industrial i cap de departament d’enginyeria a   Wattia Innova SL. 

Responsable del projecte d’instal·lacions i el seu control en obra.  

Matilde Londner, enginyera industrial i fundadora de Tratamiento Natural  del Agua. Respon-

sable de la gestió integral de l’agua, projecte i execució   al Mas Cauliques Vell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Cauliques Vell.  

La primera masía amb certificació LEED 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
La proposta: 

 
El projecte encarregat havia de resoldre el programa de turisme rural tot complint els requeriments 
sostenibilistes que exigia la propietat, i sense perdre els valors propis del mas original. La major part 
del volum principal es va mantenir, sols reforçant les bigues de sostre planta baixa, canviant part del 
sostre planta pis i muntant una coberta nova. Gran part de les obertures es varen mantenir i se’n 
varen afegir de noves. En planta baixa es va distribuir el programa de cuina, menjador, estar i sala 
de màquines, mentre que en les plantes superiors s’hi van ubicar els dormitoris, un total de set. 
 
El projecte: 
 
Mas Cauliques, casos concrets El projecte de Mas Cauliques va ser avaluat sota la visió de la 
certificació LEEDv4. LEED és una eina que ens ajuda a definir les regles del joc en termes de 
sostenibilitat, es tracta d’un recull de requeriments d’obligat compliment (pre-requisits) i d’altres 
criteris que ofereixen punts (crèdits). El projecte és avaluat per a que compleixi com a mínim tots 

els pre-requisits i després, en funció del crèdits que compleix  s’obté una puntuació. En  funció  dels 
punts, de menys a més, un projecte pot obtenir un nivell de certificació: certificat, plata, or o platí. 
Mas Cauliques opta a la certificació Leed v4, nivell PLATINIUM (la máxima ). 

 
 D’entre tots els temes tractats voldríem     
 destacar els següents: 
 
Entorn sostenible: 
 
Totes les plantes de paisatgisme són locals  i   cap   
invasiva.  S’han   tingut en  compte pràctiques   en 
el control de plagues sense químics, i  s’han instal-  
lat  elements  vius exteriors  ( parres, enfiladisses 
etc.)  que     afavoreixen el confort amb ombra a  

l’estiu  i  sol   al   hivern.  Amb   un   "Swale"  vam   
aconseguir  aprofitar  l'aigua de  pluja  del100% 
de  la  coberta.  Es tracta d'una  rasa   de 1m2 amb  
graves i  un tub de  drenatge que permet  distribuir  

l'aigua.  Amb     l'aigua de  pluja  reguem e ls arbres  fruiters i infiltrem l'aigua novament al terreny, 
i  també reduïm la càrrega en la xarxa de sanejament els dies de pluja. 
 
Eficiència: 
 
A través de càlculs basats en el rendiment dels sistemes d’aigua i energia s’ha demostrat que la 
masia obté:  Una millora del 70% en el consum energètic vers altres edificacions de la mateixa 
tipologia. Això es degut entre altres, a l’orientació, l’aïllament tèrmic, l’eficiència dels sistemes, però 
també a  la qualitat en l’execució  d’obres.   També es demostra  una reducció del 60% del  consum  
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d’aigua vers altres edificacions de la mateixa tipologia. Això és degut als equips instal·lats  (aixetes,  
wc, etc), però sobretot a la definició i tractament del paisatgisme: pocs m2 de gespa, moltes 
arbustives i plantes autòctones que requereixen només d’aigua de pluja, evitant així consums 
excessius per al reg. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
Materials i recursos : 
 
Al tractar-se d’una rehabilitació, sumat a l’estil del projecte arquitectònic, gran part dels  
materials existents varen ser recuperats: pedra, fusta, teules, ceràmics, minimitzant així l’extracció 
de matèries primes i els impactes ambientals associats al transport i la fabricació 
Destacar l’ús de pocs materials i la definició d’acabats naturals: paviments ceràmics, revestiments 
verticals amb calç, no utilització de falsos sostres, etc. El millor material és aquell que no es fa servir 
i aquesta masia n’és un bon exemple. La simplicitat porta implícita la reducció d’impactes i 
d’ingredients tòxics que puguin afectar la qualitat ambiental interior. 

 

 

   
   Qualitat ambiental interior : 

 
Aquest projecte ha sigut el primer en obtenir una justificació equivalent a Europa, pel que fa a la 
determinació de les emissions de partícules de la xemeneia. LEED és una certificació americana i 
part de les normatives de referència no tenen un símil europeu. Cada projecte és una oportunitat 
per a integrar unes i altres normes, i en aquest cas vàrem aconseguir que els mètodes d’anàlisis 
europeus alemany, francès i austríac fossin acceptats com a alternatives. La xemeneia instal·lada 
compleix els mínims per a garantir una estanqueïtat suficient i no contaminar la qualitat de l’aire 
interior. 
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Instal·lació elèctrica: 
  
L’objectiu de la nova instal·lació elèctrica és la de proporcionar una instal·lació elèctrica fiable, sense                                                                                                                                              
talls de subministrament degut a un excés de consum. La línia elèctrica i la escomesa de la casa, de 
4,6kW de potència, no  pot fer front a un pic  de demanda puntual generada per tots  els  principals  

consumidors elèctrics, com poden ser la climatització a partir de la bomba de calor aerotèrmica, els 
equips de depuració de l’aigua potable o el sistema de bombeig i neteja de la piscina. Es va 
desestimar la reforma de la línia elèctrica actual i escomesa que arriba al habitatge, degut al seu alt 
cost econòmic i es va optar per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, bateries pel 
emmagatzematge d’electricitat i un sistema de control i gestió energètic 

 

 
Instal·lació climatització: 
 
La instal·lació consta d’una bomba de calor aerotèrmica de 16kW de potència tèrmica  i una caldera 
de condensació de gas de 32kW de potència . La climatització de l’edifici es realitza a partir de una 
bomba de calor aerotèrmica que es capaç de fer front a les necessitats tèrmiques del edifici. L’ús de 
la bomba de calor ve determinat per la disponibilitat d’energia elèctrica del moment i per això es 
decideix la instal·lació d’una caldera de gas per fer front a les necessitats de calefacció quan no hi 
hagi disponibilitat d’energia elèctrica 

 

 
Instal·lació fontaneria: 
 
Al no disposar d’una xarxa d’aigua potable, s’ha optat  
peragafar aigua del pou i depurar-la pel seu consum.   

Seguint  la  línia  de  les anteriors    actuacions     s’ha  
procurat que la   instal·lació sigui el  més   respectuós  amb   
el   medi   ambient i   per  tant el tractament   es realitza   
sense   tractament   de   clor.   El  tractament  principal es   
realitza a   partir d’una   desinfecció   per ultraviolats, 
descalcificador  i òsmosi.  Addicionalment, hi ha un petit 
equip d’osmosis per una   aixeta d’aigua  de consum .A  la 

cuina.  S’han aplicat   sistemes   per  l’estalvi d’aigua 

 Instal·lació sanejament: 
  
Per la gestió de les aigües residuals del edifici s’ha instal·lat 
una fossa sèptica que realitza el tractament primari. A 

continuació, passa per un altre dipòsit del que s’aplica un tractament biològic realitzat per un filtre 

compacte a partir de closques d’avellana. Aquest filtre compacte és el BIONUT de la marca SIMOP i 
s’ha seleccionat degut a que és respectuós amb el medi ambient ja que utilitza un material natural 
com les closques d’avellana. A diferència d’altres tractaments biològics, aquest no utilitza electricitat 
pel seu funcionament. A més a més, el filtre compta amb excel·lents rendiments de depuració en 
conformitat amb la normativa existent. 
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   Instal·lació de ventilacio: 
 

S’han  instal·lat  ventiladors     per  extracció d’aire enles zones  humides(banys i cuina).  Aquests es 
podenforçar segons  convingui  o es   poden engegar   quan les sondes de temperatura  i  humitat   
detectin que la humitatde l’estança passa per un cert valor predefinit. 

 
   Instal·lació de control/domòtica: 

 
Ens   permet    fer   la gestió energètica   del   edifici e 
informar-nos   del  consum, la  producció  fotovoltaica, l’estat  
de  la  bateria   i  del    que   consumim o   injectem   a   la 
xarxa    elèctrica.     L´aplicació      web      ens      permet   

una ràpida  visualització  de  lescondicions  tèrmiques 
(temperatura i humitat)  de cada  estança  i  al clicar a cada 
estança, ens apareix  la pantalla   de termòstat de cada 
zona. A     més  a   més, també ens permet  forçar  els 
ventiladors extractors, podem  rebre alarmes del quadre 
elèctric i   ens permet engegar/parar  les  bombes   
circuladores   i  les vàlvules barrejadores manualment.   
Cada zona compta amb un petit termòstat que permet al 
usuari modificar la temperatura i forçar el ventilador del 
lavabo. 

 
Conclusions: 
 
Un dels punts més complicats ha sigut tota la gestió energètica del edifici que ha influenciat en la 

presa de decisions en altres punts, com un sistema de suport per a la realització de la calefacció del 
edifici, un sistema de depuració d’aigües residuals que no utilitzi electricitat, etc. Tot i així, s’ha volgut 
reforçar la instal·lació elèctrica incorporant una instal·lació generadora mitjançant panells fotovoltaics 
i un sistema d’emmagatzematge mitjançant una bateria de liti per assumir els pics de demanda 
elèctrica. D’aquesta manera ens hem pogut estalviar la incorporació d’un grup electrogen 
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D'on et ve l´interès per l´arquitectura tradicional? 

 
L´interès ve de quant vaig sortir de la facultat d´arquitectura, i vaig anar als pobles i vaig veure que 
feien volta catalana i que era una meravella. Veure que a casa meva hi havia aquest sistema cons-
tructiu i  jo era arquitecte i ningú m´ho havia explicat, em vaig sentir estafat. Llavors vaig començar 
a viajar  molt per llocs rurals. 

 

L'arquitectura tradicional pot resoldre qualsevol mena de repte constructiu? 

 
Per mi l´arquitectura tradicional és un estoc de coneixements, que hem de rescatar, està abando-
nada. 
Soc conscient que en el segle XXI alguns materials i tècniques constructives s´han d´actualitzar. 
A més les virtuts de l'Arquitectura tradicional són d´escala social , des de l´artesà i d´escal territorial 
perquè tan sols  amb l´arquitectura  tradicionals pots garantir la traçabilitat dels materials. 
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Arquitectura tradicional contemporània?  Pots explicar aquest concepte. 

 
És un concepte una mica delicat. Crec que els bioconstructors  durant els anys 80 i 90 varen fer una 
feina molt bona de conservar aquests coneixements. Però ,no sé perquè , es van abraçar a una re-
lació amb una estètica molt determinada, que van marcar els primers contraculturals d´Oregon . A 

mi m´enfadava molt que una casa de bioconstrucció a Còrdova (Argentina) , era igual que a Palermó 
(Itàlia) o era igual que a la Normandia (França) , eren totes cases de bolets. No era un tema que 
estèticament m'agrades més o menys , era un tema que per mi era una altra globalització estètica. 
 
Tindríem que fer una arquitectura tradicional , però que doni resposta a sistemes estètics, psi-
cològics, socials de l´arquitectura moderna. Inclús es pot arribar a fer minimalisme amb arquitectura 
tradicional.  

És a dir que no hi ha límits. 

 

Què és el primer que tens en compte quan comences un nou projecte de rehabilitació? 

De rehabilitació?, t´explic, jo soc   famós per les feines de rehabilitació i m´agradaria fugir d'aquesta 

classificació.   

Davant una feina de rehabilitació, així genèricament, hem de fer un grau de transformació potent, 

perquè la qualitat de la llum actual i la qualitat dels aïllaments tèrmics actuals, no es podien acon-

seguir antigament. hem d´obrir més llum, no es tracta de fer grans finestres. 

s´ha de transformar sense emprar materials industrials, respectant els patrons estètics i simbòlics 

del territori. és a dir si treball a l´Empordà fer servir badius i si treball a Mallorca qui hi hagi detalls 

amb   mares.                                                                                                                   

Per mi, el més important és no tenir por a l´hora de transformar la realitat 
de les coexistències, però fer-ho amb una autolimitació, res de materials industrials. intenta 
que una vegada acabat, es noti per l´ull expert que és del segle XXI, però per l´ull no expert que 

sembli que sigui del lloc. 

 
És possible l´arquitectura KM 0 tenint  present que estem a unes illes? 

I tant, de fet els llocs on estan a una illa és més fàcil aplicar el km 0. el que està claríssim és que fa 
mils d´anys ja s´aplicava el km 0, llavors el que tenim ara, és molta més tecnología i més eines per 
transformar el material.  

Un dels exemples ,  a Mallorca, on l´arquitecte Carles Oliver, fa servir posidònia, i no va ser invenció 
seva, sinó que va recuperar un coneixement ancestral. El problema és el de sempre, si tots construïm 
amb km 0 , tornar a obrir una pedrera per quatre municipis, ja no es greu, això està més que de-
mostrat.                                                                                                                        

Per exemple: Que hi hagi 8 pedreres, una a migjorn una a llevant, ects. que no n´hi hagi una de 
molt grossa, perquè quan son grosses fan mal bé al territori més que quan son disperses i petites 

i això està estudiat, els anglesos a la Ïndia varen veure que les petites pedreres  era millor mante-
nir-les, que no posar-ne de centralitzades. 

 

Vols afegir algun comentari? 

 

Primer cal dir que tinc una connexió amb Mallorca fantàstica. Un dels reptes que m´agradaria seria 
poder construir a Mallorca amb aquesta filosofia que après, però amb tots els artesans que conec de 
l´illa. 
De fet, pel maig organitz un viatge de tècniques tradicionals a Mallorca. 
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  NEUROARQUITECTURA  

 

   La Viotela, Barcelona.  

 
Edifici de vivendes 
plurifamiliar en Po-
ble Nou. (2 locals i 
6 habitatges) 
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 Aplicació de la Neuroarquitectura: Altura del sostre 3m (Recerca de Oshin Vartanian et al.), co-lords que fan re-
ferència a la naturalesa, Il·luminació natural, espais flexibles, espais interme-déu/transicions mentals, connexió 
visual amb l'exterior des d'un espai refugio (Principio Prospect refugee). Es tenen en compte els vents dominants 
per a una correcta ventilació dels habitatges.  
Fotografía de Milena Villalba. Proyecto de Qualia Estudio 
 

Masía en Agullana, Girona 
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Aplicació de la Neuroarquitectura: Detall de la forja; dibuix fet a partir d'un escocell centenari protegit 
que està en la parcel·la. Es tradueix el dibuix a cercles alineats pel centre amb 4 diàmetres diferents 
seguint la sèrie de Fibonacci. Una vegada reproduït el dibuix amb els cercles s'emmarca en cada 
finestra creant un dibuix nou que es basa en l'anterior. Tota la masia té constants referències a 
l'espai natural, reforçant el vincle de l'habitant amb la naturalesa. L'entorn més característic és un 
espai per a meditació orientat cap a l'alba. Meditar amb el sol de començar el dia ajuda a reduir la 

tensió arterial, fomentant la relaxació, regulant la glucosa en sang i equilibrant el pic de cortisol que 
tenim res més despertar-nos. 
Fotografía de Alba Méndez. Proyecto de Qualia Estudio. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un campo de pasto 
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ANA MOMBIEDRO 
Arquitecta, 

Docent i divulgadora especialista  

en neurociències. 

Va començar el seu camí professional a Finlàndia, 

dissenyant espais educatius. Va complementar la 

seva formació estudiant Neurociència i Percepció 

mentre treballava com a professora a Nova York. 

Des del 2019 combina la seva investigació en 

Neurociència Aplicada a l'Arquitectura amb la 

co-direcció de Qualia Estudio. 

 

Ana defensa que la tasca ètica de l'arquitectura és vetllar 

per la salut emocional      dels habitants. Sempre treballa en 

equips multidisciplinaris aplicant la investigació a la  

práctica. 

  Com podríem definir la Neuroarquitectura? 
   ¿Cómo podríamos definir la Neuroarquitectura? 

  
Aunque en mis clases cuento que la Neuroarquitectura es una perspectiva de la profesión que toma 
como punto de partida el funcionamiento del Sistema Nervioso, sus implicaciones en los cambios y 
reacciones corporales y del comportamiento. Junto a Marta Delgado, mi compañera de investigación, 
hablamos de la Neuroarquitectura como una rama de las ciencias cognitivas 
centrada en el estudio de las reacciones del cerebro ante estímulos sensoriales que provienen del 
entorno construido. Por lo que, podríamos decir que para el público especializado, la 
Neuroarquitectura es una rama de las ciencias cognitivas y para el no especializado es una forma de 
ver la arquitectura. 
También suelo contar que si hablamos de Neuroarquitectura deberíamos hablar de Neurococina, 
Neurodeporte… Y eso no tiene sentido. Todo es neuro porque si no es neuro no existe para el ser 
humano. 
 

Quina seria la teva definició del treball d'un arquitecte?  
¿Cuál sería tu definición del trabajo de un arquitecto?. 

 
Curiosamente esta pregunta me la hicieron hace unos años cuando di una conferencia titulada “Neu-
roarquitectura, Experiencia Visceral de la Arquitectura” y mi contestación sigue siendo la misma. Un 
arquitecto trabaja para conectar diferentes mundos –el de las ideas y los materiales, el de la ciencia 
y la filosofía, el del arte y la ingeniería–, para unificar y crear nuevas oportunidades y nuevas per-
sonas. Siento que parte de la esencia del trabajo que los profesionales de la arquitectura tenemos 
se ha perdido por la proliferación de tecnologías que prometían ayudarnos a proyectar mejor. Y 
siento que no proyectamos mejor, sino más rápido, y el precio que estamos pagando es una arqui-
tectura desconectada de los usuarios. Por suerte, esto está cambiando. 
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Com pot influir o afectar-nos l'espai on habitem pel seu disseny i/o materials? 
¿Cómo nos puede influir o afectar el espacio donde habitamos por su diseño y/o materiales? 
 

 Algo aparentemente sencillo, pero que me llevó muchos años entender, es cómo sucede este flujo 
de información desde el espacio construido hasta nuestro sistema nervioso. Cuando hablamos del 

impacto del espacio construido nos damos cuenta que no existen -ni deberían existir- recetas por-
que a cada persona, de acuerdo a su fisiología, fisionomía y experiencia personal le influyen unos 
más unas cosas y otras. Lo que sí podemos identificar o taxonomizar (entendido como una forma 
de organizar la información) qué parámetros del entorno tiene más o menos impacto en nuestra 
percepción del espacio. Cuando hablamos del impacto del espacio, por supuesto nos referimos a 
características como el sonido, los olores, las texturas, las proporciones, la luminancia, los colo-
res… pero también nos referimos a las affordances, el wayfinding, el sentido de pertenencia, o to-
dos los aspectos derivados de la biofilia como pueden ser la calidad del aire, la presencia de ele-
mentos naturales (tanto plantas como agua o luz natural), la escala… Es en esta taxonomía que 
estamos trabajando en la actualidad en el grupo de investigación. 

 

 

 

Podem estar influenciats de diferent manera viure en un barri residencial o en un barri on 
tot siguin edificis de gran altura? 

¿Podemos estar influenciados de diferente manera vivir en un barrio residencial o en un barrio donde 
todo sean edificios de gran altura? 

Por supuesto. Pensemos que nuestro cuerpo, como organismo vivo, tiene el principal cometido de 
estar en equilibrio con el espacio que le rodea (en Neurociencias llamamos a este equilibrio  ho-
meostasis). Para equilibrarse, como todo sistema, modifica patrones de funcionamiento.                                  
El espacio que habitamos está compuesto no sólo por         edificios         altos  o  bajos  sino tam-
bién  por   calles   anchas     o   estrechas,   presencia   o  ausencia    de  vegetación y, algo    muy 
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relevante, las demás personas con las que compartimos el espacio público. La experiencia del espacio 

es    multi-sensorial, la interacción de todos estos factores tiene un impacto en cómo percibimos el 

entorno y por ende en cómo actuamos. Por ejemplo, se realizó una investigación sobre cómo ensu-

cian las personas los espacios públicos (lo cuenta Adam Alter en su libro, Drunk Tank Pink sobre 

psicología ambiental). Resulta que somos más proclives a ensuciar un sitio previamente sucio que 

uno que esté limpio. Podríamos decir que “suciedad llama a suciedad y limpieza llama a limpieza”. 

Hablando de espacios urbanos, también hay un reconocido paper de investigación que probó cómo 

habitantes de ciudades más densas caminaban más rápido que habitantes de pueblos de menor 

densidad. Este es un muy buen ejemplo de cómo nuestro cuerpo, de manera autónoma -esto es, 

inconsciente- tiende a comportarse tal y como se comporta su entorno. Es un tema de supervivencia 

que, en última instancia, afecta a nuestra salud porque a menudo habitamos espacios que no tienen 

nada de ver con nuestro organismo… es un tema muy interesante. 

Com es pot intervenir en aquests espais, perquè siguin més humans? 

 ¿Cómo se puede intervenir en estos espacios, para que sean más humanos ? 

Aquí a menudo hablamos del urbanismo de género. Personalmente lo entiendo como ciudades que 

cuiden de los habitantes. Siguiendo los ejemplos anteriores; podemos diseñar espacios cuya limpieza 

sea más sencilla (revisando el sistema de alcantarillado si se limpian las calles con agua, por ejemplo) 

o favorenciendo una menor densidad de las zonas urbanas. Otro factor que siempre construyen salud 

física y emocional es dar protagonismo a las personas en interacción con elementos naturales. Per-

sonalmente abogo pás personas, menos vehículos, y más diseño del paisaje en zonas de tránsito. 

(Aceras de ancho variable que permita la interacción social, variabilidad del mobiliario urbano, va-

riedad de texturas, olores, conexiones visuales ricas…) En definitiva, poniendo el foco en el diseño 

sensorial. 

Escoles, residències de majors , centres de salut, hospitals, etc. Serien espais molt millo-

rables aplicant la Neuroarquitectura?  

¿Escuelas, residencias de mayores , centros de salud, hospitales, etc. ¿Serían espacios muy mejora-

bles aplicando la Neuroarquitectura?  

Por supuesto, y esto empieza por tener una estrecha relación con los usuarios del espacio. La realización de en-

trevistas semiestructuradas es una gran herramienta para conocer en profundidad las necesidades de los usua-

rios. Hay mucha literatura científica que facilita hipóstesis de investigación e investigaciones con evidencias que 

demuestran cosas como que la presencia de elementos naturales favorece a la recuperación de pacientes en 

hospitales; que los estudiantes que respiran aire limpio y/o hacer ejercicio físico disfrutan de mejores habilidades 

cognitivas o que si las personas mayores comer al estilo hogar (esto es, como en casa, en una mesa con más 

personas y sirviéndose la comida de platos comunes) mejoran habilidades cognitivas y tienen un mejor apetito e 

interacción social. 

Retrocedint en el temps, sabent que en alguns casos les construccions gòtiques ( cate-

drals, encàrrecs) podien produir-nos sensacions en la nostra consciència, Podríem dir que 

ja estaven integrant en les seves construccions algun tipus ¿de neurociència? 

¿Retrocediendo en el tiempo, sabiendo que algunas construcciones góticas (Catedrales, encomien-

das) podían producir sensaciones en nuestra consciencia, ¿Podríamos decir que ya estaban inte-

grando en sus construcciones algún tipo de neurociencia?  

A menudo inicio mis conferencias con este texo: «Si entras en la Catedral de Amiens al atardecer,       

mientras un órgano suena y descubres que te da un vuelco el corazón, es porque tu cerebro -no tu 

corazón- se ha llenado de asombro. Las células de tu cerebro se están regando con una descarga 

repentina de sangre, elevando tu temperatura, acelerando tu pulso, e inundándote de recuerdos.   
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La luz bañándote a través de las vidrieras estimula el área V4 de tu corteza visual. La música de 

Bach está vibrando dentro de la cóclea de tu oído interno y envía señales a la corteza auditiva. Los 

olores a humedad de los siglos pasados se registran inconscientemente en las neuronas olfativas en 

el puente de tu nariz. Estás experimentando la arquitectura.» Con él pude dar con la definición de 

arquitectura. No tiene que ver con el arte de construir, sino con el arte de hacer sentir. Fue muy 

revelador dar con él y ver que, lo que cuenta Eberhard, no sólo sucede en las catedrales góticas, 

sino en todos los espacios que habitamos. Ya en las cavernas, de acuerdo a la investigación que 

David Lewis-William expone en su libro La mente en la caverna, parece que las pinturas rupestres 

aparecen en espacio con unas cualidades sonoras específicas. La selección del sitio en el que nuestros 

antepasados realizaban las pinturas podría estar condicionada por la sonoridad del espacio. Esto, 

desde mi ámbito de estudio, es totalmente neuro. 

 

Recentment has publicat el llibre “ NEUROARQUITECTURA. Aprendiendo a través del es-

pacio” , Podries ampliar-nos el contingut d'aquest llibre?   

Recientemente has publicado el libro “NEUROARQUITECTURA. Aprendiendo a través del espacio”      

¿Podrias ampliarnos el contenido del libro? 

 

La realidad en la que vivimos es un compendio cambiante de sensa-

ciones, que no solo depende de factores tangibles como los materiales, 

las formas o las personas que nos rodean; también entran en juego 

factores no visibles como la calidad del aire, el sonido, la humedad o 

las conexiones visuales. Conociendo el impacto que el espacio cons-

truido tiene en nuestra construcción de la realidad podemos entender 

uno de los mecanismos más maravillosos de la mente humana: el 

aprendizaje. 
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  Noticies: 

Bioconstrucció a partir de materials naturals 

 
"És necessària una formació reglada en aquesta matèria, igual que en la lampisteria o en 
l'obra de  paleta  existeixen  uns estudis, haurien d'existir   també   per  a   desenvolupar 
aquesta tècnica", adverteixen Beatriz Ochotorena i Óscar Labat 
 

 
Quan pensem en una casa de fusta o de palla 

ens ve irremeiablement al capdavant  la popular 
rondalla dels  tres  cerditos, que, per a protegir-

se del llop, van  decidir construir-se cadascun la  

seva pròpia casa. El més petit la  va  fer de palla, 
per a acabar abans i poder sortir a jugar.  El  

mitjà va construir un habitatge de fusta, i, en 
veure que el seu germà petit havia acabat  ja, 

es  va  afanyar per a anar-se a jugar amb ell. I 
mentrestant, el major, aliè als seus ociosos ger-

mans, va  continuar treballant sense descans 
fins a acabar la seva  edificació de maó. En  

acostar-se a la casa de  palla, el llop  va bufa r i 
va  bufar i la va esfondrar. El  mateix  va  succeir   

amb la de fusta, però  va  ser incapaç  de derro-
car la que  havia  estat construïda a base de 

maons. 
 

 
No obstant això, la bioconstrucció ens demostra que   materials  reciclats,  reciclables,  extraïbles mitjançant processos senzills 

i de baix cost i impacte, que no suposin toxicicidad per a les persones i el medi ambient -com per exemple la palla, la fusta o 
la tova- són capaces de crear una estructura sòlida i molt duradora, però a més ecològica i sostenible. 

 
Seguint aquesta filosofia, Beatriz Ochotorena i Óscar Labat van posar en marxa en 2017 el primer curs de bioconstrucció en 

tot l'Estat, de la mà de l'arquitecte navarrès Iñaki Urkia. El seu desig era aixecar la nau principal de la Granja Escola de 
Ultzama per a acollir el seu projecte d'escola slow food, presidida pel símbol del caragol que identifica al moviment slow food. 

Aquestes jornades educatives van resultar tot un èxit i van servir per a donar a conèixer aquesta pràctica de construcció 
alternativa. Gràcies a l'esforç i interès dels especialistes en aquesta matèria arribats de tot l'Estat, al costat de 22 persones 

desocupades que van acudir al taller a través del Servei Navarrès d'Ocupació i el Centre de Referència Nacional en Energies 
Renovables i Eficiència Energètica (CENIFER). Aquest experiment col·laboratiu va donar excel·lents fruits, ja que aquesta 

original construcció circular amb aspecte de caragol, que fa les funcions de cuina-menjador i seu de l'Escola Slow Food de 
Ultzama, conquesta a tot el que arriba a la Granja Escola . 
 
 

Eficiència energética 

 
Dins de la closca d'aquest caragol arquitectònic, es manté una temperatura estable, aïllada del món exterior. Com a curiositat, 

a través de l'enorme finestral que s'adapta a la paret corba de la seva façana, treu el cap la palla que amaguen els seus 

gruixuts murs. "En total es van emprar cercade 900 fardells com si fossin maons.  

Entre ells es reparteix la fusta i sobre ells s'assenteixi el sostre. Aquest sistema, malgrat semblar nou, va ser utilitzat fa més 

de 2.000 anys pels Fenicis", explica Óscar Labat. Una dels seus avantatges és que aquest sistema no requereix de cap tira-
fons perquè una biga se subjecta amb la següent fins a formar l'espiral central. Quant al sòl, aquest està format per una 

capa de 473 rodes de cotxe, reciclades, que funcionen com un vaixell en cas de moviment sísmic.  
A través d'aquest disseny de bioconstrucció, els nostres amfitrions tracten de transmetre els seus valors als visitants d'aquest 

espai gastronòmic "amb el qual tractem de fer costat al sector primari, amb el qual ja comptàvem gràcies a la granja escola. 
Quina millor manera de donar vida a una iniciativa slow food", exclama Labat. "És necessària la formació reglada en biocons-

trucció, perquè igual que en lampisteria o obra de paleta hi ha estudis, haurien d'existir també en aquest àmbit", afe-
geix Ochotorena, convençuda que "a poc a poc aquesta forma de construcciónva a anar estenent-se, perquè són cada vegada 

més les persones apostaran per aquesta mena de cases". 

https://www.noticiasdealava.eus/in/2021/05/31/bioconstruccion-partir-materiales-naturales-1109857.html 

 

 

  

 

Professors i  alumnes del  curs de bioconstrucció. 

Foto: Unai Beroiz 
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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. 

 
 
ÀREES DE DIVULGACIÓ: 
 
Geobiologia 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

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

 
Radiestesia 
 
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. 
 
Contaminació Electromagnètica 
 
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. 

 
ACTIVITATS 
 
Som conscients de la importància de la formació  per als professionals  que treballen amb tots els aspectes 
relacionats amb les diferents matèries que tenen relació amb la casa sana. Per això fem cursos i tallers 
formatius. 
També feim xerrades de diferents disciplines relacionades  amb la salut. 
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