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Ahir, 7 de juny de 2006, al Centre Cívic Pla de Palau de Girona, el Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), va organitzar la 
jornada Construcció Sostenible. 
 

Amb motiu de l'entrada en vigor de la nova normativa en construcció sostenible (decret 
d'ecoeficiència, codi tècnic de l'edificació, etc.), l’objectiu de la jornada va ser donar a 
conèixer experiències en construcció sostenible que s'estan duent a terme, així com 
debatre en una taula rodona quin és el paper dels ens locals. En aquesta taula rodona hi 
van participar: Carles Salvadó, Tècnic de la Subdirecció General de Qualitat, 
Sostenibilitat i Rehabilitació de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge; 
Josep Donés, Secretari General de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona; Will 
Foreman, President de l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de 
Catalunya (APERCA); Josep Antequera, membre de l’Agrupació Arquitectura i 
Sostenibilitat (AuS); i Enric Pardo, Regidor delegat de Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Girona i Responsable de la Comissió d’Eficiència Energètica i Energies Renovables del 
CILMA. Va moderar aquesta taula rodona Jaume Hidalgo, Coordinador de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona i Secretari Tècnic del CILMA. 
 

Com a ponents van participar, prèviament, Gabi Barbeta, Doctor en arquitectura de la 
Universitat de Girona i membre de l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AuS) que va 
explicar l’experiència dels ecobarris alemanys a Fribourg i Tunïngen; i Jordi Figueras, 
Tècnic de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Girona que va exposar els criteris de 
construcció sostenible en el municipi de Girona: des del Segell Verd al Pla de Baix de 
Domeny. 
 

En Gabi Barbeta va donar una sèrie de dades sobre aquests ecobarris i va ressaltar, 
entre d’altres aspectes, que l’ajuntament d’aquestes poblacions compra el terreny per 
edificar i el gestiona evitant, d’aquesta manera, el factor especulatiu. Per tal de tenir una 
idea aproximada de l’estructura i construcció d’aquests ecobarris va comentar que es 
construeixen unes 50 vivendes per hectàrea i que cada 20 vivendes s’alimenten amb una 
caldera de 14 kcal. quan una sola vivenda en el nostre país s’alimenta amb la meitat 
d’una d’aquestes calderes. La conclusió de la seva exposició va ser explicar que l’objectiu 
principal d’aquests ecobarris és mitjançant l’aplicació de criteris de sostenibilitat fer unes 
poblacions més humanes i més tranquil·les i, per tant, que els seus habitants tinguin una 
major qualitat de vida. 
 

Per la seva part, Jordi Figueras va comentar el procés de la construcció sostenible a 
Girona que es va iniciar amb el Segell Verd i que, en l’actualitat, ha continuat amb el 
planejament del Pla de Baix de Domeny, així com l’adaptació de la normativa municipal 
de l’edificació en aquests criteris. Aquesta ponència la trobareu íntegra en la nostra 
pàgina web: www.cilma.cat 
 

Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Mòb. 629 151 930). 
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