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RENOVA 
El Govern 
destina 
1,3 milions d’euros en ajuts en el marc 
del programa Renova 2019

sEgElls. Són diverses les certificacions 
que garanteixen la sostenibilitat dels 
edificis.

publiREpORtAtgE Tot Boscos treballa 
per assegurar el creixement saludable 
dels arbres.

ENtREVistA Vicenç Gibert, doctor en 
Enginyeria de la Construcció, parla de 
la necessitat d’implantar una inspecció 
tècnica del parc edificat per anar a ciu-
tats més humanitzades.

ENtREVistA La degana del COAA, Zaira 
Nadal, parla de l’encaix entre normativa 
urbanística i d’eficiència energètica.

ENtREVistA Miquel Àngel Armengol, 
president d’Agreda, explica com el sec-
tor de la gestió dels residus està en auge.

dOmÒticA Els automa-
tismes redueixen les tas-
ques domèstiques i alhora 
racionalitzen els diferents 
consums i optimitzen els 
recursos.

publiREpORtAtgE Cedria presenta uns 
nous vernissos innovadors: un d’intu-
mescent i l’altre lliure d’emissions VOC.

ENtREVistA Mateu Bracque, de Fridays 
For Future Andorra, exposa la necessitat 
de ser més respectuosos amb el planeta 
sent més cívics i humans.

cONcuRs Es repartiran 7.000 euros en-
tre els millors projectes ambientals.

AïllAmENt Són diversos els sistemes 
i materials que s’utilitzen per reduir les 
transmissions tèrmiques d’una casa.

ENERgiEs RENOVAblEs Les energi-
es més antigues són les més netes i es 
consideren inesgotables, doncs es rege-
neren per si mateixes.
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1,3 milions per als ajuts del 
programa renova

La convocatòria d’ajuts del programa 
del foment de l’eficiència energèti-
ca dels edificis i l’ús de les energies 
renovables, el programa Renova del 
2019, sortia publicada al BOPA el 20 
de març passat amb una dotació de 
més d’1,3 milions d’euros. El director 
de l’Oficina de l’Energia i Canvi Cli-
màtic, Carles Miquel, durant la pre-
sentació va destacar que amb l’apli-
cació del programa Renova del 2018 
s’ha multiplicat per dos la potència de 
l’energia fotovoltaica, amb 17 noves 
instal·lacions. Ara per ara, la produc-
ció d’energia fotovoltaica representa 
l’1,5% de la producció nacional. Una 
xifra que Miquel considera rellevant 
si es té en compte que “partíem de 
zero”. Com també ho és l’impacte eco-
nòmic que ocasiona el programa. Des 
que es va iniciar, el 2011, el Renova ha 
subvencionat amb més de sis milions 
d’euros projectes i actuacions que 
han costat 52,5 milions. Això repre-
senta, segons Miquel, que “per cada 
euro invertit en el marc del Renova 
l’impacte en el teixit empresarial és 
de vuit euros”.   

La convocatòria d’ajuts per a aquest 
any presenta algunes novetats perquè 
el programa s’ha hagut d’adaptar a 
la Llei d’impuls de la transició ener-
gètica i del canvi climàtic aprovada 
el setembre passat. Això, però, 
significa  que per exemple 

en matèria fotovoltaica el programa 
inclou projectes d’energia per a l’au-
toconsum que ara ja està regulat.

La dotació pressupostada per 
aquest any és d’1.342.440 euros. L’any 
passat es van pressupostar 1,5 mili-
ons i finalment es va atorgar un milió 

d’euros per a 303 sol·licituds, 27 
menys que l’any anterior. Des del 
2011 s’han concedit un total de 1.382 
ajudes. Si es veu l’evolució des de 
l’inici, hi va haver un creixement im-
portant els primers anys, i els darrers 
dos anys s’ha establert al voltant de 
les 300 sol·licituds, sent els anys amb 
més quantitat de demandes. El 95% 
d’aquestes subvencions són per a la 
millora energètica dels edificis o per 
implementar energies renovables. 

L’import mitjà de cada ajuda ascen-
deix a més de 20.000 euros. 

Altres  novetats  de  l’actual  
convocatòria són: que qualsevol 

usuari, sigui o no propietari, 
podrà accedir al programa 

sempre que disposi de l’au-
torització corresponent; es 
flexibilitzen les garanties 
per gaudir d’un aval per a 
un préstec preferent; s’eli-

mina la necessitat d’afecta-
ció del bé per a subvencions 

i es millora la protecció per als 
usuaris definint les responsa-
bilitats, les infraccions i les 
sancions. El pla Renova també 
assumeix, a través de l’Oficina 

de l’Energia i el Canvi Climàtic, 

la totalitat de la gestió del programa.
El pla Renova Plus vol fomentar les 

actuacions que es facin a tot l’edifici, 
i per això incrementen els percentat-
ges de subvencions. Si fins ara era del 
30% amb un sostre de 100.000 euros, 
enguany la subvenció podrà cobrir el 
35%, amb un límit de 125.000 euros. 
En la categoria del Renova Clàssic 
s’ha creat una nova categoria d’ajuts 
per adaptar façanes i finestres i fer-les 
més sostenibles, amb una subvenció 
del 25% i un màxim de 60.000 euros. 
Quant al Renova per a ajuts a l’ener-
gia fotovoltaica, se seguirà impulsant 
la instal·lació d’aquest tipus amb un 
ajut directe del 40% amb un topall de 
20.000 euros. 

La convocatòria d’ajuts 
de l’any 2018 ha permès 
duplicar la potència de 
l’energia fotovoltaica amb la 
posada en marxa de 17 noves 
instal·lacions.

“Per cada euro invertit 
en el marc del Renova 
l’impacte en el teixit 
empresarial és de vuit 
euros”

arxiu
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els segells que 
garanteixen la 
sostenibilitat 
dels edificis

La Llei d’impuls de la transició ener-
gètica i del canvi climàtic preveu que 
a partir del 2020 els edificis de nova 
planta hauran de tenir un consum 
d’energia quasi nul. Per desenvolupar 
aquest text, el ministeri de Medi Ambi-
ent, el Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi 
d’Enginyers formaran ara una comis-
sió. Serà en el marc d’aquesta que es 
definiran les exigències que les cons-
truccions hauran de tenir (en aspectes 
com ara la calefacció o les finestres, 
per exemple) per esdevenir edificaci-
ons de balanç zero, és a dir, que con-
sumeix el que produeix. Les tres parts 
estaran treballant durant tot aquest 
2019 perquè l’any que ve ja estigui tot 
ben definit.

Són diversos els segells reconeguts 
internacionalment que garanteixen 
que les edificacions tenen consums 
gairebé nuls i/o que s’han fet seguint 
uns criteris mediambientals. Un dels 
més coneguts, o que més ressò té, és 
el Passivhaus. Andorra ja compta amb 
com a mínim una construcció que té 
aquest segell. Es tracta d’un xalet si-
tuat al Roc de les Comes, a les Bons 
d’Encamp. Els edificis Passivhaus 
aconsegueixen reduir en un 75% les 
necessitats de calefacció i refrigeració, 
reduint moltíssim l’energia consumi-
da i afavorint que aquesta pugui ser 
d’origen renovable, esdevenint una 
construcció amb un cost energètic 
molt baix, tant per al propietari com 
per al planeta.

Aquest estàndard no implica l’ús 
d’un tipus de producte, material o estil 
arquitectònic específics, sinó l’optimit-
zació dels recursos existents a través 
de tècniques passives. Aquesta certi-
ficació es basa en cinc principis: un 
excel·lent aïllament tèrmic (depenent 
del clima s’haurà d’optimitzar el gruix 
de l’aïllament en funció del cost i de la 
millora de l’eficiència energètica), por-
tes i finestres amb altes prestacions 

(els forats són el punt dèbil de l’envol-
vent, pel que cal posar molta atenció 
a la seva ubicació durant el disseny i 
la seva bona col·locació durant l’obra, 
caldrà que siguin de molt baixa trans-
mitància tèrmica, amb finestres de do-
ble o triple vidre –baix emissiu– amb 
gas inert a les cambres), absència de 
ponts tèrmics (sense interrompre la 
capa d’aïllament, amb material amb 
una resistència tèrmica major, i cui-
dant les juntes entre elements cons-
tructius), hermeticitat a l’aire (en un 
edifici Passivhaus l’envolvent és el més 
hermètic possible i s’aconsegueix una 
eficiència elevada del sistema de ven-
tilació mecànica, que s’aconsegueix 

tenint la màxima cura en l’execució 
de les juntes durant la construcció) i 
ventilació mecànica amb recuperació 
de calor (les persones i els electrodo-
mèstics generen calor, i aquesta és 
aprofitada pel sistema de ventilació 
per escalfar l’aire net entrant abans 
d’expulsar l’aire viciat).

Però la certificació Passivhaus no és 
l’única. També hi ha, per exemple, el 
segell LEED Green Building Certificati-
on System. Aquest va més enllà que el 
Passivhaus i mira l’impacte en l’entorn 
i el medi ambient, l’eficiència de l’ús de 
l’aigua, l’eficiència energètica, que els 
materials i recursos utilitzats siguin 
sostenibles i es redueixin els residus, i 

la qualitat de l’aire interior.
Aquesta certificació va per punts, i 

es pot aconseguir un segell de plata, 
d’or o de platí. Cal que els projectes, 
que poden ser de nova construcció o 
reformes compleixin determinats re-
quisits bàsics i aconsegueixin punts en 
les diferents àrees d’actuació. Així, pel 
que fa a l’impacte en l’entorn, uns dels 
requisits és que es previngui la conta-
minació generada per la pròpia activi-
tat constructora. Es requereix també 
que es redueixi el consum d’aigua per 
part de l’edifici i per la construcció, 
que l’edifici tingui sistemes que redu-
eixin al mínim el consum energètic, 
que la construcció disposi d’un siste-
ma de separació de residus reciclables, 
entre d’altres.

El LEED Green Building Certificati-
on System també atorga punts segons 
la innovació que aporti el disseny del 
projecte, així com pels beneficis soci-
als o per abordar problemes ambien-
tals de la regió.

Un sistema similar és el que propo-
sa el segell Regenera, una certificació 
andorrana que busca la generació 
d’impactes positius en cadena a partir 
de la construcció o reforma d’un edifi-
ci o illa de cases, afavorint l’eficiència 
energètica i la creació d’ecosistemes 
urbans més atractius, equilibrats i hu-
mans.

Són diverses les certificacions que permeten valorar el grau 
d’eficiència energètica de les construccions i del seu impacte en 
l’entorn. Destaquem el segell Passivhaus, el LEED i el Regenera

enginesa

Un xalet situat al 
Roc de les Comes, a 
les Bons d’Encamp, 
és l’únic d’Andorra 
que ha obtingut el 
segell Passivhaus

El LEED o el Regenera 
atorguen punts si es 
generen beneficis socials o 
s’aborden problemàtiques 
específiques de la regió
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La silvicultura és important, cal te-
nir cura dels boscos per afavorir el 
correcte creixement dels arbres que 
el componen. Per això, a vegades cal 
talar algun arbre i podar-ne d’altres. 
Així es redueix el risc d’incendi, o si 
més no que aquests siguin menys 
virulents i més ràpidament sufoca-
bles, i de despreniments de terres en 
cas de torrentades.

Tot Boscos és una empresa especia-
litzada en silvicultura que té cura dels 
boscos d’Andorra. Els “neteja” traient 
aquells arbres que no poden desen-
volupar-se correctament per falta de 

lloc o de llum, podant-los, i deixant el 
terreny boscós més obert i transita-
ble, per al gaudi de tothom.

En un primer moment, i seguint 
les indicacions de la propietat (nor-
malment les administracions públi-
ques, encara que també hi ha privats 
propietaris de boscos) i de l’enginyer 
que els assessora, es tallen les bran-
ques que sobren (s’han de deixar com 
a mínim tres quartes parts de la copa 
i talant aquells arbres que ja no crei-
xen com haurien per la falta d’espai. 
Les puntes de les branques s’haurien 
de fregar lleugerament, i no sobrepo-
sar-se com passa sovint), i després es 
tritura la majoria de la fusta, que ser-
veix d’adob al propi bosc. Alguns dels 
troncs, però, serviran per construir 
petits murs de contenció. En d’altres 
ocasions, la fusta i els residus vegetals 
fruit de les neteges dels boscos servi-
rà per fer llenya o biomassa.

PUBLIREPORTATGE

PER UNS BOSCOS 
NETS I SANS

· Neteges forestals de boscos i cursos de rius
· Tractament i aprofi tament de restes vegetals

· Venda de llenya i biomassa

Roureda de Malreu (darrere Renault) • Santa Coloma  •  +376 815 349  •  totboscos@andorra.ad

ABANS DESPRÉS

Tot Boscos treballa fent la 
“neteja”  de terreny boscós 
perquè els arbres creixin 
més forts i sans, i el perill  
d’incendi i de despreniment 
de terres es redueixi

AILÈ

A dalt, el bosc abans de la neteja, i a sota, un cop Tot Boscos ha fet la seva feina.
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Aquí encara no hem establert la Ins-
pecció Tècnica d’Edificis (ITE) i vostè 
ja diu d’ampliar-la.

L’experiència a Catalunya de 10 
anys ens porta a entendre que hauríem 
d’allargar el concepte d’inspecció a un 
àmbit més global del territori, perquè 
l’ITE no només té la funció de seguretat 
de l’edifici, sinó que pretén donar una 
millor qualitat de vida als ocupants i als 
ciutadans.

És una mica allò de fer servir l’urba-
nisme per revitalitzar.

Intentem humanitzar les ciutats, 
fem carrers per a vianants, menys 

contaminació. Però l’edifici en si és un 
element contaminant, consumim ener-
gia, hi ha riscos de caiguda d’elements, 
i d’una manera o altra ens hem d’inte-
grar en aquesta part d’humanització 
de la ciutat i als conceptes que ens ar-
riben des del nord d’Europa, com són 
les ciutats intel·ligents, i com i de quina 
manera l’edifici forma part i participa 
d’aquestes.

Entenc que no només en noves tec-
nologies de la informació, sinó també 
en optimització de recursos: una cal-
dera pot servir per a tres edificis.

Exacte. Parlem d’intel·ligent i un pot 

percebre o entendre que va amb el xip, 
monitorar coses, gestió de la informa-
ció. I en aquesta gestió de la informació 
és on l’edifici pot formar part, perquè 
és un patrimoni cultural important 
que d’alguna manera dona caràcter a 
les ciutats. La Unesco està dient que el 
2020 dues terceres parts de la huma-
nitat viuran en ciutats, per tant no ens 
queda més remei que humanitzar-les, 
fer-les sostenibles i perdurables en el 
temps.

Tot i això, les ITE estan molt pensa-
des en la seguretat, però cada vegada 
més ens anem a fixar més en l’eficièn-
cia energètica i la sostenibilitat.

La sostenibilitat des del punt de vis-
ta ambiental, no només des del punt de 
vista dels materials, que també. Hi ha 
vegades que diuen que no progressar, 
edificant més, porta a l’estancament, 
però és que no conservar ens porta al 
caos perquè, què en fem de tot el que 
va a terra? Què en fem d’aquest residu, 
com i de quina manera el reaprofitem 
quan en els seus orígens no estava pen-
sat en un cicle de vida circular de rea-
profitament dels materials? Per tant, 
només tenim una possibilitat: conser-
var el que tenim, perquè en el fons és 
el més gran centre d’acumulació de re-
sidus ordenat, que n’estem traient pro-
fit. Treure-ho i posar-ho en contenidors 
és un desastre social, mediambiental i 
humà...

S’ha de conservar també perquè el 
sòl no és un bé il·limitat, l’espai és re-
duït, i Andorra ho té clar.

Hem de trencar també amb aquest 
concepte social que se’ns ha imbuït 
de l’usar i llençar. Hem de ser capaços 
d’entendre que les coses s’han de fer 
amb criteri suficient com perquè per-
durin, allò que cal que perduri. No te-
nim altre remei que buscar mètodes i 
sistemes de permanència del que cons-
truïm, perquè som un dels grans consu-
midors d’energia, de matèries primeres 
no renovables, etcètera. Per tant, tenim 
el deure de participar d’aquest criteri 
més social. Avui no té sentit parlar d’ar-

quitectura, de construcció, de noves 
tecnologies, si no hi ha un caràcter so-
cial darrere. Tot això ho fem pels que hi 
viuen, per la felicitat i el seu benestar, 
perquè es desenvolupin amb satisfac-
ció, i aquesta és la ciutat del futur.

Per als que hi viuen avui i els que 
hi hauran de viure demà. Canviant de 
tema, Notre Dame i els Serradells han 
patit incendis importants. S’hauria de 
regular? Al final és una qüestió de se-
guretat i sostenibilitat.

Evitar els accidents fins a taxa 0 és 
inviable. Accidents en tindrem, perquè 
es manipula, l’ésser humà no és perfec-
te, les instal·lacions també tenen de-
preciacions, pateixen sobrecàrregues, 
etcètera, i tot això pot produir, en un 
moment determinat, un incendi. Tam-
bé perquè els edificis amb el pas del 
temps deixen d’estar en normatives ac-
tuals. Si jo faig un edifici fa 30 anys, ara 
hi posaria tecnologia molt més avança-

da, preventiva contra el foc, més aïlla-
ment tèrmic, costos energètics. Tenim 
també depreciacions dels edificis, d’ob-
solescència tecnològica, que ens costa 
molt posar-los al dia.

Per contra, l’immobiliari és un mer-
cat on s’espera que pugi el preu només 
hi entrem a viure.

Aquesta és una raó social que sem-
bla que et compris un habitatge i això 
és la guardiola dels estalvis. La recent 
crisi ens va fer pobres a tots de cop, les 
fortunes van caure a la meitat. La crisi 
ens fa entendre que l’edifici té sentit si 
el sabem utilitzar i per allò que neces-
sitem per desenvolupar-nos com a és-
sers humans. No hauria de ser res més, 
dotar-lo de la responsabilitat de ser el 
nostre pla de pensions o l’herència per 
als fills, això ja no és tan així i hem de 
començar a pensar en la utilització 
d’aquests edificis per a allò pel que en 
realitat haurien d’estar concebuts, que 
és la utilització en funció de l’usuari 
que hi viu.

entrevista a vicenç gibert

“avui no té sentit 
parlar d’arquitectura 
si no hi ha un caràcter 
social darrere”

Vicenç Gibert, doctor en Enginyeria de la Construcció 
especialitzat en la durabilitat i el comportament sostenible 
de grans àrees urbanes i el seu impacte socioeconòmic a gran 
escala per la Universitat Politècnica de Catalunya, de la qual 
també és professor titular, parla de la necessitat d’ampliar 
el concepte de la Inspecció Tècnica dels Edificis cap al d’una 
inspecció del parc edificat

ailè

En el fons, els 
edificis són un gran 
centre d’acumulació 
de residus ordenat, 
que n’estem traient 
profit
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“has de fer l’aïllament continu, 
però en posar pedra el forades”

L’arquitectura i el medi ambient 
van més de la mà els últims anys?

Sí, cada vegada hi ha més relació, 
sobretot els últims anys pel tema de 
l’eficiència energètica. A més, a partir 
del gener que ve ja es posa la maquinà-
ria perquè els edificis siguin de balanç 
zero, d’eficiència energètica. Però tam-
bé la relació es genera amb el promo-
tor, que cada vegada té més interès: hi 
ha un factor econòmic perquè la seva 
casa sigui sostenible, i també fins i tot 
de salut. Comença a haver-hi preocu-
pació, poca en aquest sentit, per l’ús 
de materials sostenibles. Inclús les ca-
ses comercials ja et venen i diuen que 
els seus productes no tenen un com-
ponent o l’altre... Ja busquen sempre, 
amb temes de salut i medi ambient, 
que no sigui perjudicial.

Podríem dir que el que es té més en 
compte doncs és vigilar que les emis-
sions de CO2 siguin menors i que els 

materials siguin respectuosos?
Bé, això es comença però és un llarg 

camí. Perquè només amb el formigó 
armat, per exemple, ja és un procés 
constructiu de per si molt contami-
nant. O tots els aluminis. I això enca-
ra s’utilitza. Però sí que sembla que hi 
ha més conscienciació que tot això ha 
d’avançar, i la indústria i els fabricants 
s’han de posar les piles, que ho fan i 
van millorant molt, però és un llarg 
camí, i com tot, evoluciona molt. Mai 
arribem al final, llavors apareixerà 
una altra cosa que també haurem de 
tenir en compte.

A part de tot això, també es mira la 
integració en el paisatge, a nivell estè-
tic, però això potser ve de més lluny?

La normativa aquí ens obliga molt 
a posar pedra. Des del col·lectiu és una 
cosa que volem posar damunt la taula, 
hi ha molts col·legiats que diuen pedra 
sí, però cal posar-la a tot arreu? Nor-

malment el que es busca és una inte-
gració i homogeneïtzar, però... Potser 
es poden buscar altres maneres que no 
només sigui obligant a un percentatge 

de pedra. I a més, ara ha de ser com-
patible amb el reglament d’eficiència 
energètica, i cada vegada serà més 
exigent. Els sistemes constructius que 
utilitzem han de casar entre ells. I a 
vegades, el fet de fer una solució cons-
tructiva amb pedra pot complicar, 
perquè la pròpia solució necessita uns 
fleixos amb punxes que et creen petits 
ponts tèrmics. Potser hi ha solucions 
més bones, en canvi la normativa co-
munal urbanística t’obliga a una cosa 
i la normativa d’eficiència energètica... 
Trobar l’encaix és difícil.

Clar, una façana ventilada amb pe-
dra no aguanta.

No es pot fer, la pedra s’ha de fer 
amb façana gruixuda. Això compli-
ca, perquè si has de fer l’aïllament en 
continu, però per posar la pedra has 
d’anar clavant uns ferros, ja et forada 
aquest aïllament. Fins ara anava bé, 
però ara t’exigeixen molt més, que l’aï-
llament sigui més efectiu. El que fins 
ara no importava, ara és important 
perquè si no no et dona el resultat que 
t’està exigint el reglament.

És una solució difícil.

La degana del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, Zaira 
Nadal, exposa les dificultats que comporta compaginar les 
normatives urbanístiques amb la d’eficiència energètica i 
analitza la relació entre arquitectura i medi ambient

ailè

Comença a haver-hi 
preocupació, poca 
en aquest sentit, 
per l’ús de materials 
sostenibles. Però és 
un llarg camí

La normativa 
urbanística 
t’obliga a una cosa 
i la d’eficiència 
energètica... Trobar 
l’encaix és difícil
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És trobar-la. Pot haver-hi solucions, 
i el mercat cada vegada dona més pro-
ductes i pots anar trobant. I avui en 
dia evoluciona tot tant.

I què més es mira? Hem comentat 
l’eficiència energètica, els materials 
que es busca que siguin menys con-
taminants tant en la producció com...

Que si s’han de reciclar siguin..., 
Però això crec que costa més. Fins i tot 
la Passivhaus, que és una filosofia que 
va cap a l’estalvi i la cura del medi am-
bient i de consumir menys, doncs li és 
igual els materials que utilitzis. Tant li 
fa si són contaminants o no. No ho té 
en compte. El seu objectiu és l’estalvi 
energètic. N’hi ha d’altres que no, el 
LEED per exemple sí que mira més tot 
el tema de quin tipus de materials, si 
contamina o no. Però si vas estricta-
ment a eficiència energètica, combi-
nar-ho tot és molt complicat.

Però l’eficiència energètica, des 
d’un punt de vista mediambiental 
completament, també ha de tenir en 
compte el transport i la fabricació 
d’aquest material, oi?

Sí, però en el cas del Passivhaus, 
mira l’eficiència energètica del con-
sum de l’edifici. No mira l’empremta 

de carboni final.

Em decep una mica aquest segell. 
I parlant de segells, no sé com a ar-
quitectes com es valoren? Què impli-
quen? 

Els segells són molt exigents, però 
no són obligatoris, de moment aquí a 
Andorra. El Govern diu que no cal que 
tinguin el certificat els edificis que es 
faran, però sí un mínim d’exigències 
que ells demanaran. En aquest sentit, 
estan molt bé i t’ajuden a ser exigents. 
Però no han aclarit quin sobrecost 

suposa, representa que després ho 
recuperes perquè consumeixes molt 
menys, però no està quantificat, és tot 
molt relatiu. A més, cada edifici, si està 
al solà o a l’obac, si li toca més hores el 
sol o menys, ja et fa variar tot l’esque-
ma. Llavors, no hi ha un percentatge 
clar de sobrecost, i el Govern pot exigir 
però no arribar a un certificat. Però fa 
que t’hagis de posar les piles.

Encara que no es demani un certi-
ficat, i em fa la sensació que potser sí 
que tens un segell però a l’hora de la 
veritat tampoc és que vulgui dir gaire.

Vol dir el que vol dir. En el cas del 
Passivhaus, que tens una casa de con-
sum molt baix, que és pràcticament 
autosuficient, i t’ho està garantint. Per-
què pot ser que facis enfocant a tenir el 
certificat i no te’l donin si no compleix.

Però us trobeu que la gent els de-
mana? Els promotors i propietaris?

No, perquè tot això ve molt de nou. 
Tot just ara estem treballant conjun-
tament amb l’Oficina de l’Energia i el 
Canvi Climàtic del Govern, tant el Col-
legi d’enginyers com el d’arquitectes, 
perquè com que a partir del gener els 
edificis han de ser balanç zero, s’ha de 
definir què vol dir això, perquè cada 

país posa les seves condicions, i segons 
les regions... I ara Andorra hem de dir 
què és per a nosaltres un balanç zero 
i fins on exigim, i si ho fem progressi-
vament o de cop, i així potser anirem 
més perduts a l’inici però agafarem 
més ràpid el bon camí.

Encara s’està treballant en la de-
finició del balanç zero per Andorra, 
però a partir del gener les noves cons-
truccions ja ho han de ser.

Sí, però aquí ja hi havia una previ-
sió. El reglament energètic en l’edi-
ficació del 2010 definia dos valors en 
els quals ens havíem d’acotar: els va-
lors límit, que eren obligatoris, i uns 
valors objectius, encara més exigents 
però voluntaris. I ara la llei preveu que 
a partir del 2020 aquests que eren vo-
luntaris ja siguin obligatoris. I a par-
tir d’aquí és veure com volem aplicar 
tota la resta. Hi ha moltes coses a tenir 
en compte, l’estanquitat de l’edifici, 
de l’orientació. I és dir en quin grau 
s’exigeix de més i de menys. S’anirà 
definint, però amb sis mesos és im-
possible tenir-ho. Però ja es preveia. 
On hi ha una mancança molt gran és 
que quan aïlles molt bé un edifici ha 
de tenir molt bona ventilació, i això de 
moment no està previst. 

entrevista a zaira nadal

Hi ha sensacions que són difícils d’explicar
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Els segells t’ajuden 
a ser exigent, però 
no està quantificat 
el sobrecost que 
suposa, és tot molt 
relatiu
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El concepte d’un sistema aïllant com a 
oposat a un sense aïllar no es pot de-
finir,  però s’associa al concepte d’una 
reducció substancial de la transmissió 
de calor comparada amb un sistema 
sense aïllar. Així, un producte aïllant 
tèrmic és aquell que redueix la trans-
missió de calor a través de l’estructura 
sobre la qual, o en la qual s’instal·la, 
segons ho defineix l’Associació Nacio-
nal de Fabricants de Materials Aïllants 
espanyola (Andimat). 

Però no tot són materials, també 
hi ha sistemes que contribueixen a 
un major aïllament. Igualment, hi ha 
materials i sistemes que tot i no estar 
dissenyats específicament per exercir 
d’aïllants tèrmics, també compleixen 
aquesta funció. Així, un mur de càrre-
ga d’un edifici pot complir els requisits 
aïllants, però a vegades no és suficient, 
i cal afegir-hi materials o sistemes per 
satisfer-los. 

 Són moltes les opcions que es des-
pleguen quan es vol millorar l’aïlla-
ment d’un edifici. I no només s’han de 
tenir en compte els murs (incloent-hi 
teulades i terres), sinó que també hi ha 
les portes i finestres, que poden contri-
buir més o menys a l’aïllament o a la 
pèrdua calorífica. 

Pel que fa als materials, trobem en-
tre els més utilitzats les escumes de po-
liuretà i poliestirens, així com les lla-
nes de roca i de vidre. Però aquests, per 
arribar als coeficients que s’exigeixen 
avui en dia, necessiten gruixos molt 
importants per ser efectius. 

No serien del tot vàlids quan es trac-
ta de rehabilitacions. Si s’apliquen a 

l’interior, la pèrdua de superfície útil 
és considerable, i tampoc es pot gua-
nyar massa lloc a l’exterior, no es pot 
envair el carrer.

Per solucionar aquest problema 
trobem diferents sistemes, entre ells 
els anomenats multicapa. Consten de 
diferents làmines de diferents mate-
rials, que en conjunt ajuden a reduir 
considerablement la transmissió tèr-
mica, però sense ocupar molt d’espai. 
Aquests són dels més utilitzats, doncs 
són dels més efectius amb un menor 
gruix. Un dels altres sistemes més es-
tesos és de la façana ventilada, on hi 
ha una cambra d’aire entre la façana 
exterior i el mur de l’edifici. De fet, un 
dels elements més aïllants és justa-
ment l’aire, i tant els materials com els 
sistemes aïllants hi juguen un paper 
atrapant-lo entre les seves capes o fi-
bres per complir amb la funció aïllant 
que se’ls atribueix. 

A més d’aquests sistemes i materi-
als, hi ha altres elements que fan un 
paper important en l’aïllament d’una 

casa. Són les finestres i les portes. Per 
aquestes també hi ha materials i siste-
mes diversos. Així, les finestres de PVC 
són, per norma, més aïllants que les de 
fusta o les d’alumini (aquest material 
és el menys aïllant de tots, encara que 
amb diferents sistemes es trenquen els 
ponts tèrmics que pot 
generar). Ara bé, el 
seu grau de trans-
missió tèrmica, en 
el cas de les fines-
tres, dependrà, en 
gran mesura, del 
tipus de vidre que 
s’hi posi.

Finalment, tam-
bé s’ha de valorar 
l’aïllament acústic. 
Molts dels materials 
i sistemes dels quals 
s’ha parlat contribu-
eixen també a la re-
ducció de decibels 
entre l’exterior i 
l’interior.

Quan parlem de construcció i medi ambient, el 
concepte ‘aïllament’ l’associem al d’eficiència 
energètica dels edificis, d’acord amb la idea que 
aquell més ben aïllat és el que menys pèrdues 
energètiques pateix. Però també s’hauria 
d’associar a altres conceptes, com el del soroll. 

Entre els materials més 
utilitzats hi ha les escumes 
de poliuretà i poliestirens, 
així com les llanes de roca 
i de vidre

AïllAments: 
mAteriAls 
i sistemes 
diversos
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Les energies més netes i 
aLhora Les més antigues

Coneixem com a energies renovables 
aquelles que teòricament són inesgo-
tables, que provenen dels elements: 
el sol, l’aigua, la terra i el vent princi-
palment. Són energies que conside-
rem que es regeneren, o es renoven, 
naturalment més ràpidament que no 
pas les consumim. Són energies al-
ternatives si les comparem amb les 
utilitzades pel model energètic actual, 
tant per la seva disponibilitat (present 
i futura) garantida (a diferència dels 
combustibles fòssils que necessiten 
milers d’anys per a la seva formació) 
com pel seu menor impacte ambiental 
(amb matisos i excepcions, doncs so-
vint també tenen un impacte negatiu 
al lloc on s’instal·len sobre la flora i la 
fauna, entre d’altres).

Tot i que puguem pensar que les 
energies renovables són el futur, 
aquestes han estat una part important 
de l’energia utilitzada pels humans des 
de fa molt i molt temps. Alguns exem-
ples són l’energia mecànica (animal o 
humana: a la construcció, navegació, 
agricultura, transport humà i de mer-

caderies, etcètera), l’eòlica (molins de 
vent, navegació, etcètera) i la hidràuli-
ca (molins, transport, etcètera).

Amb la Revolució Industrial i l’apli-
cació de la màquina de vapor, i més 

endavant amb la tecnologia dels mo-
tors de combustió, es van abandonar 
parcialment aquelles formes d’apro-
fitament energètic. Es valo-
rava l’elevat augment de la 
producció i l’eficaç revolució 
als mitjans de transport, però 
no es tenia en compte el cost 

social ni es pensava en la seva sosteni-
bilitat al llarg del temps. 

Avui, però, l’ús d’aquestes energies 
renovables torna a agafar força. S’ha 
pres consciència del cost de l’ús dels 
combustibles fòssils –i que aquests te-
nen una data d’esgotament– i es posa 
damunt la taula la necessitat de tornar 
a les energies més “tradicionals”.

Les principals energies renovables 
que avui en dia es fan servir per gene-
rar electricitat, però també per obtenir 
energia calorífica, són: l’energia solar, 
la radiació solar té un valor de potèn-
cia que varia amb l’altitud, el clima, la 
latitud i segons les condicions atmos-
fèriques i el moment del dia i de les 
estacions es pot recollir directa, difosa 
pels núvols i/o per l’aire o reflectida 
pel sòl; la hidràulica, que aprofita els 
salts d’aigua per moure turbines que 
generen electricitat; l’eòlica, que trans-
forma en electricitat el moviment del 
vent; i la geotèrmica, que aprofita la 
calor de dins de la terra per  escalfar 
aigua i alimentar sistemes de calefac-

ció o bé per ge-
nerar electri-
citat, entre 
d’altres.

Les energies renovables són aquelles que considerem “netes” 
i inesgotables, que són presents de forma natural i que es 
regeneren per si mateixes

agències

Amb la Revolució 
Industrial es 
va abandonar 
parcialment aquell 
aprofitament 
energètic
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“tenir una 
planta de 
valorització 
energètica és 
un gran avenç”

La gestió de residus és un sector relati-
vament nou, abans no hi havia aques-
ta sensibilitat.

Sí, ara no em facis dir quan es va co-
mençar. El vidre potser va començar al 
voltant del 2008, però el que són runes 
fa molts anys que es recullen. La prime-
ra empresa deu tenir ja 20 o 30 anys. 
És veritat que es gestionava diferent, 
anaven a abocadors. El que és la gestió 
dels residus amb el reciclatge i això sí 
que és relativament més nou. La llei 
de la gestió dels residus és més nova, i 
no em facis dir l’any que va entrar en 
vigor. Però nosaltres mateixos, Agreda, 
devem tenir 10 o 15 anys de vida, hauria 
de verificar les dates

Bé, 10, 15 o fins i tot 20 anys, què són 
si ho comparem amb el comerç.

Que és de tota la vida, sí. És un nego-
ci, un sector, que està en expansió, són 
noves oportunitats de negoci.

Just ho anava a comentar, és un sec-
tor en auge i a més clar, el seu sostre 
està quan la gent ja no generi residus.

Correcte, i és un sector que està inno-
vant sempre, que va a buscar aquesta 
paraula que tothom ara utilitza, eco-
nomia circular, intentar aconseguir el 
residu zero. I cada dia va sortint nova 
tecnologia, noves maneres de fer. Per 
sort el jovent ja puja molt més prepa-
rat amb aquesta idea de deixar un món 
millor, i tant per aquells que vindran 
com nosaltres tenir-lo millor ara, que 
també és important. I això fa que cada 
dia estiguis innovant i buscant noves 
oportunitats de negoci, reciclant nous 
productes...

Quina seria l’última innovació?
Ara no et sabria dir, però sí que s’au-

tomatitzen molt les plantes. Fins ara es 
triava manualment, i ara plantes d’en-
vasos i vidre van molt automatitzades 
a través de lectors òptics o de compres-
sors d’aire... Veus passar els residus que 
els va triant súper ràpid. Això fa que 
puguis tenir personal més preparat, el 
treball es fa menys feixuc, tirar el resi-
du és molt dur... Depèn de quines plan-
tes, per on passen segons quins residus, 
la veritat és que és dur i perillós. Però 
s’ha robotitzat molt, ha avançat moltís-
sim... Residus que abans no es podien 
reciclar comencen a trobar solucions. 
Aquí a Andorra tenim una gran sort, 
que alguns potser no hi estan d’acord, 
però tenir una planta de valorització 
energètica és un gran avenç. És molt 
millor que un abocador, això segur. I et 
dona una sortida a aquest residu, que és 
una energia, pol·luint molt poc. I això jo 
crec que és bo. Tot el que són envasos 
hem aconseguit fer un pas endavant i 
els que estan ben separats es pot acon-
seguir reciclar un altre cop, tornar-los a 
una rutina.

Heu tret el tema del Centre de Trac-
tament de Residus. Què els diríem a la 
gent per trencar el mite que tot es cre-
ma?

No em vull equivocar amb les dades, 
però em sembla que el 2017 s’han ges-
tionat 125.000 tones de residus al país, 
i moltes d’elles han estat amb exporta-
ció. És dels pocs sectors que exportem 
residus i a sobre fem diners. Això també 
és difícil de fer.

Justament preparant aquest mono-
gràfic, entrevistava un noi (pàgines 
20 i 21) que deia que avui es fa “or amb 
merda”.

Correcte. Però és complicat. Nosal-

tres sí que ho exportem tot. El paper i 
cartró ara estem passant una petita 
crisi, la Xina ha bloquejat les impor-
tacions, i això és un mal de cap molt 
important perquè eren els primers con-
sumidors d’aquest cartró, que el recicla-
ven i el tornaven. I no sé com ho farem 
per tornar a assumir tot aquest cartró. 
Llavors, quan tens un residu que no té 
sortida, que no en pots fer res... Perquè 
no és només reciclar, s’ha d’estudiar tot 
el que és aquest reciclatge. Si reciclar 
aquest residu, anar-lo a buscar a 200 
quilòmetres, portar-lo amb camió, re-
ciclar-lo, el que ha consumit el camió 
amb gasoil i la pol·lució, al final és més 
que el que seria reciclar-lo. I segura-
ment surt molt més econòmic portar-lo 
a una planta de generació d’electricitat 
que no fer tot aquest procediment per 
sortir a la foto. Al final és ser pràctics, i, 
sobretot, sentit comú. El cartró era un 
material que es reciclava molt però ara 
hem de veure com li desenvolupem una 
sortida. Espanya ho està bloquejant, 

Miquel Àngel Armengol és el president de l’Associació de 
Gestors de Residus d’Andorra (Agreda), un sector en auge que 
persegueix la generació de l’anomenada economia circular, és 
a dir, donar una nova vida als residus

ailè

Depèn de quines 
plantes, per on 
passen segons quins 
residus, la veritat és 
que és dur i perillós, 
però s’ha robotitzat

És un sector que està 
innovant sempre, 
que va a buscar 
l’economia circular,  
a aconseguir  
el residu zero
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molts cops no accepta que aquest resi-
du hi arribi. Hem tingut algun feedback 
que hem pogut negociar. De moment 
ens n’estem sortint, però potser demà 
ens diuen que ja no ens l’accepta i te-
nim un problema.

Perquè Andorra no pot tenir plan-
tes de reciclatge de tot...

No és clar, una planta de reciclatge 
de vidre, per exemple, la màquina més 
petita fa, em sembla, unes 8.000 tones 
al mes. Nosaltres fem aquestes 8.000 to-
nes a l’any. És invertir en una màquina 
que val molts diners i que faràs servir 
un cop l’any. I com ho pagaràs? Eco-
nòmicament no serà mai rendible pel 
país. Val més exportar-ho i que ho facin 
entre molts. Nosaltres per exemple ho 
portem a Espanya, els va bé a ells, que 
tenen màquines molt grosses. Els va bé 
consumir això, la màquina produeix 
més, consumeix menys, no pol·lueix 
tant, perquè quan l’engegues i l’apagues 
és quan contaminen més, aquestes mà-
quines, i al fi nal hem de buscar una 
gestió del residu que sigui bona econò-
micament i bona per al medi ambient. 
Que sigui bona en tots els sentits.

Quin sector seria el que produeix 
més residu?

La construcció, pel que són les runes. 
És el que s’exporta més. Del qual, tota 
la terra i pedra que es considera residu 
es recicla aquí al país o es baixa a les 
pedreres de la Seu d’Urgell, que en fan 
àrids per asfalt que es tornen a pujar 
a Andorra. Per tant aquí tindríem un 
circuit tancat, que seria una economia 
circular. Menys el que va a l’abocador, 
però que no és dolent perquè és terra i 
al fi nal serveix per arreglar camps. I la 
runa també es tria aquí a Andorra. Hi 
ha tres gestors agremiats, que reciclen 
aquesta runa, trien tot el que hi pots 
trobar dintre, treuen el placo i tot el que 
es pugui fer, i amb el material que que-
da en fan el se’n diu un 040, que serveix 
per fer carreteres. Això s’està quedant 
molt aquí al país i està funcionant bas-
tant bé. I la resta se’n va cap a baix, a 
un abocador concret que ens ha permès 
baixar-ho, que ells mateixos el tornen a 
repassar i el fan servir per als seus ca-
mins i les seves coses. 

Ja tenia la sospita que la construcció 
havia de ser un dels sectors que gene-
ren més residu, més que res per volum, 
però també per residu perillós.

Sí, ara ens podem trobar, com ens 
ha sortit en algunes obres, amb amiant.  
Fins ara, potser perquè era desconegut 

o perquè fèiem edifi cis nous, el fet que 
la crisi hagi portat a fer reformes ha fet 
que comencis a trobar amiant. És el re-
sidu més perillós que hi ha, dels que es 
coneixen i podem trobar. Després pots 
trobar alguna terra contaminada d’al-
gun abocament del passat, que també 

està en el sector de les obres. Però si 
no, residu perillós d’aquests alarmants 
com pot ser l’amiant tampoc n’hi ha.

Bé, alarmant hi ha l’amiant, però 
després hi ha pintures i coses que sem-
pre...

Però per això estem molt ben prepa-
rats els gestors, com a mínim els agre-
miats, ho trien tot bastant bé. Si teniu 
l’oportunitat de visitar una planta 
d’aquestes, tenen un lloc per a cada pro-
ducte, ho baixen a recicladors especia-
listes en cada producte. Es fa bastant bé.

M’ha quedat una pregunta, i és que 
és un sector fortament regulat, potser 
el que més regulat està. Cal més regu-
lació?

Jo crec que el que s’ha de fer és un 
pas més, incentivar la gent perquè re-
cicli més, tant a casa com a les obres, 
però no regulant ni multant, sinó fent 
formacions. Jo crec que està ben regulat 
en aquests moments. S’ha aprovat, no 
fa gaire, un nou reglament de gestors 
de residus, que ha canviat algunes co-
ses, que des d’Agreda veiem bé. El que 
ja hem començat a treballar amb el Go-
vern és per fer una taula per, des d’aquí 
Andorra, treballar en l’economia circu-
lar també. 

ENTREVISTA A MIQUEL ÀNGEL ARMENGOL

PROFESSIONALS EN TELECOMUNICACIONS,
SEGURETAT, INFORMÀTICA, ELECTRICITAT,

CLIMATITZACIÓ I FONTANERIA

Carrer de Lòria, 12
AD600 Sant Julià de Lòria

Tel. +376 801 740 · Fax. +376 801 744
info@gruplomi.com · www.gruplomi.com

COMUNICACIONS

SEGURETAT

INFORMÀTICA

ELECTRICITAT

ASSESSORAMENT

QUÈ ET PODEM

OFERIR?
24 hores

365 dies de l’any

per només

99,99 € /
mes

El teu contracte de 
manteniment de 

telefonia per 
a hotels: 

CLIMATITZACIÓ

FONTANERIA

La màquina més 
petita per reciclar 
vidre fa 8.000 tones 
al mes, nosaltres 
fem aquestes 8.000 
tones en un any

La crisi ha portat a 
fer reformes i ha fet 
que es comencés a 
trobar amiant, que 
és el residu més 
perillós que hi ha
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domòtica:  
més qualitat 
de vida i menys 
consum

Un habitatge o edifici domòtic és aquell 
dotat d’automatismes amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida de les perso-
nes que hi viuen, tot reduint el treball 
domèstic, augmentant la seva segure-
tat, racionalitzant els diferents consums 
i optimitzant els recursos. Un sistema 
domòtic té un sistema de control re-
mot al qual s’ha de poder accedir des de 
qualsevol lloc mitjançant, per exemple, 
un telèfon o internet, entre d’altres. 

L’exemple de domòtica més cone-
gut és el control de les persianes, pro-
gramades perquè a  

l’hivern puguin pujar durant el dia i du-
rant la nit baixin soles, per aprofitar la 
llum i l’escalfor del sol durant el dia, aju-
dant a optimitzar el consum energètic 
de l’habitatge. Però les possibilitats d’un 
sistema domòtic són infinites implemen-
tant noves aplicacions. Fins i tot ja exis-
teixen neveres que ens fan el llistat de 
la compra.

La domòtica s’aplica bàsicament 
sobre quatre àrees: benestar, estalvi, 
seguretat i comunicacions. I té com un 
dels seus principals objectius l’optimit·
zació en la gestió de consums: energia 
elèctrica, gas o recursos hídrics, amb 

una important aportació de l’ús de 
les energies renovables, és a dir, 

l’energia solar, la geotèrmica, i 
l’eòlica. El sistema domòtic re·

quereix sistemes d’alimenta·
ció ininterrompuda (SAI), de 
bateries per a l’alimentació 

dels sensors externs i del con·
trol, tant extern com intern.

La primera tecnologia domòtica, 
l’X10, segons es destaca a la Viquipè·
dia, va ser desenvolupada el 1975 per 
Pico Electronics a Glenrothes (Escò·
cia) per permetre el control remot 
d’aparells i aplicacions, i encara és de 
les més utilitzades mundialment, pel 

baix preu dels seus components, tot i 
que existeixen nombroses alternatives 
amb més amplada de banda com KNX, 
INSTEON, BACnet o LonWorks.

Els primers sistemes comercials es 
van produir en la dècada de 1980, en·
cara que a nivell més domèstic no va 
arribar fins que l’ús d’internet es va 

popularitzar, als anys 1990. Les instal·
lacions de domòtica domèstica van 
evolucionant cap a la unificació de tots 
els sistemes en una única xarxa de co·
mandament, creant el que s’anomena 
llar digital, requerint protocols d’ac·
tuació comuns i connexió a internet 
per poder controlar tots els diferents 
serveis.

La domòtica és la branca de 
l’arquitectura i l’enginyeria 
que s’ocupa d’habitatges i 
edificis automàtics amb la 
finalitat de millorar-ne la 
gestió energètica i la qualitat 
de vida dels seus habitants

nico el nino

Els primers sistemes 
comercials es van 
produir als anys 
80, però és amb 
la popularització 
d’internet que s’estén
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ELS VERNISSOS INNOVADORS DE CEDRIA

La nova gamma Cedria Lasur Ecològic 
Zero VOC ha arribat al mercat aquest 
mes de juny. Es tracta del primer ‘la-
sur’ amb una formulació innòcua per 
a la salut humana i el medi ambient. 
Aquest protector per a la fusta conté 
fi ns a un 98% de substàncies d’origen 
biològic. Així s’assegura que l’impacte 
mediambiental sigui el menor possi-
ble en tot el cicle del producte, des de 
l’origen de la matèria primera fi ns a 
l’aplicació fi nal. 

Els  compostos orgànics volàtils 
(VOC) són nocius per a la salut hu-
mana, alliberats en forma de vapors 
per dissolvents i pintures, entre altres 
productes. En eliminar les emissions 
VOC, Cedria Nature Lasur Ecològic 
contribueix al manteniment de la 
qualitat de l’aire que respirem en es-
pais tancats, aconsegueix un hàbitat 
més saludable i redueix el risc de ma-
lalties derivades de la inhalació de va-
pors i gasos tòxics.

Aquest producte ofereix una alta 
protecció i excel·lent penetració. 
És hidròfug i permeable, deixa respi-
rar la fusta. La seva estructura a po-
rus obert permet un correcte equili-
bri hídric de la fusta. Formulat a base 
de resines a l’aigua lliures de formal-
dehids. 

El nou Vernís Intumes-
cent B-19 garanteix entre 
45 i 90 minuts de resis-
tència al foc.

Sota l’acció de la calor 
o la flama, el nou Cedria 
Vernís Incolor Intumes-
cent B-19 amb base d’ai-
gua desenvolupa una es-
cuma aïllant i protectora 
de baixa conductivitat 
tèrmica. Aquesta protec-
ció aïlla el suport de fusta 
de la transmissió tèrmica 
i evita així l’acció destruc-
tiva del foc i la formació de fums 
tòxics i nocius. Aquest producte 
està certifi cat segons la norma EN 
1363-1: 2012, que garanteix una re-
sistència al foc de 45 a 90 minuts 
en assajos sobre fusta. Aplicant el 
vernís s’aconsegueix la màxima 
classifi cació de reacció al foc en 
fusta, en complir els requisits del 

CTE per a elements constructius.
Aquest vernís ofereix un acabat 

incolor d’excel·lent transparència 
que permet gaudir de l’aspecte na-
tural de la fusta, no té olor i té un 
assecat d’entre 24 i 48 hores. Està 
indicat per a interiors i exteriors 
amb protecció. 

Tel. 74 20 20 - comercial@ferreteriaprincipat.com
SANT JULIÀ - ANDORRA LA VELLA - ENCAMP
www.ferreteriaprincipat.com

Nova gamma Cedria Nature Ecològic Zero VOC amb una 
formulació innòcua per a la salut i el medi ambient

Nou vernís incolor intumescent B-19 de Cedria 
garanteix una resistència al foc d’entre 45 i 90 minuts
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“HEM DE SER 
MÉS CÍVICS, 
MÉS HUMANS I 
LÒGICS”

Fridays for Future és tot un moviment 
internacional. Com sorgeix la idea de 
moure-ho a Andorra?

Estava mirant un programa de 
televisió i havien convidat la Greta 
Thunberg per explicar les accions que 
es preparaven per al 15 de març. Ho 
vaig proposar a una companya, llavors 
ho vam proposar a un grup d’esquí i 
ens van seguir. Creiem que encara que 
siguem molt petits a Andorra també 
tenim un impacte. Totes les accions, 
per més petites que siguin, i tots els pa-
ïsos, per petits que siguin, o nosaltres 

mateixos, potser sembla que no tenim 
un impacte molt gran, però només el 
fet de fer alguna cosa ja és molt per 
tirar endavant la lluita pel medi am-
bient.

Potser sou massa joves per haver-lo 
conegut, però és una mica el lema del 
Capità Enciam: ‘Els petits canvis són 
poderosos’.

Sí. La Greta va dir una frase així, per 
molt petits que siguem hem d’actuar i 
hem de fer accions concretes, perquè 
un petit gest és molt gran. Una mica 

com quan el Neil Armstrong va arri-
bar a la Lluna i va dir allò d’un petit 
pas per l’home un gran pas per a la hu-
manitat, doncs el mateix. A la nostra 
petita escala, el fet d’apagar un llum o 
de reciclar és una cosa que no ens cos-
ta tant, que pot semblar insignifi cant 
fi ns i tot, però té un impacte molt gran.

Un exemple en les vostres actuacions 
va ser netejar la Comella, si tothom 
s’endugués allò que puja...

No caldria ni anar a netejar la 
Comella. És tan insignifi cant com 
agafar tu mateix la teva bossa de la 
brossa i no deixar les teves deixalles 
a qualsevol lloc de la natura. O quan 

Mateu Bracque és un jove estudiant de 17 anys. Amb un grup 
d’amics ha impulsat el moviment Fridays for Future a Andorra, 
que demana tenir cura del mediambient

FRIDAYS FOR FUTURE
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t’acabes de fumar una cigarreta no 
llençar la burilla a terra, sinó a la 
brossa. Són coses que no ens costen 
res i que canvien molt les coses. Una 
burilla pot contaminar no sé quants 
mil litres d’aigua. A la Comella vam 
recuperar-ne 500 grams, si comptem 
les burilles que haurien contaminat 
l’aigua, són molts litres d’aigua que 
es contaminen i que només pel fet de 
deixar-ho a la paperera en lloc de llen-
çar-ho a terra s’evitaria.

Però vosaltres no esteu demanant 
només que la gent no llenci les coses 
al carrer, a terra o a la muntanya.

No és clar. Una part és aquesta de 
ser una mica més cívics, bàsicament 
de ser humans i lògics i no voler la 
nostra pròpia destrucció. Perquè el 
nostre funcionament actual, d’eco-
nomia lineal, és: produir, utilitzar i 
llençar. Pensem que aquest sistema 
ha aportat els seus fruits, ha fet el que 
havia de fer, però fi ns aquí. Ara ha de 
canviar. Els nostres avantpassats van 
evolucionar, nosaltres hem d’evolu-
cionar també. No podem continuar 
pensant que el que hi havia abans era 
millor. Sí que hi ha coses que estaven 
molt bé i s’han de recuperar, però 
també hem de pensar en anar cap a 

una economia circular de tu produei-
xes, jo utilitzo i, no només reciclar, si 
s’espatlla el mòbil no llençar-lo i com-
prar-ne un de nou, sinó reparar-lo. 
Fer una economia no d’utilitzar i llen-
çar, sinó més de reutilitzar i produir 
menys.

Això passa per la conscienciació de ca-
dascú, però també les altes esferes han 
de fer aquest canvi.

Sí, la veritat és que sí. Això és el que 
demanem amb les concentracions, que 
es tingui en compte el nostre futur i que 
es facin polítiques encarades a la pro-
tecció del medi ambient. Hi ha molts 
rumors que apunten que el canvi climà-
tic i adaptar-s’hi, o fer una política més 
ecologista faria perdre molts diners. 
Però no és cert. El fet d’implantar una 
economia circular, d’implantar ener-
gies renovables, panells solars, energia 
eòlica i tot això, estalvia tants diners 
a l’Estat que al fi nal és benefi ciós i tot, 
dona diners, és bo per a l’economia. No 
és veritat que es perdrien diners. Fins i 
tot es disminuirien les diferències, les 
desigualtats dins la societat. No es vol 
canviar perquè hi ha quatre empreses 
grans que fan molt de lobbing i no vo-
len canviar-ho, i els governs no ho can-
viaran perquè són molts diners i se’ns 
enfadaran les empreses grans. Al fi nal, 
no podem esperar que les grans empre-
ses governin el món. Durant la Segona 
Guerra Mundial es va lluitar per tenir 
una llibertat i no viure sota dictadures, 
i ara el que fem és viure sota la dictadu-
ra de quatre empreses. Nosaltres no ho 
acceptem, perquè estem destrossant el 

món amb el seu funcionament de pro-
duir i llençar. Es pot pensar diferent.

Hi ha empreses que guanyen diners 
amb el que nosaltres llencem.

Sí, moltes empreses ara fan or amb 
merda, a partir del que nosaltres llen-
cem produeixen coses i diners. No és 
perquè llencis una cosa que aquesta no 
pugui ser reutilitzada i no pugui apor-
tar valor. Hi ha moltes empreses que 
justament amb el fet de reciclar, gua-
nyen diners. És una cosa que ja exis-
teix, però ampliar-ho no interessa a 
alguns, i com que no interessa a alguns 
no es fa.

Al Govern també li demaneu la decla-
ració d’estat d’emergència climàtica. 
Què comportaria? Què implica?

És una mica simbòlic primerament, 
però després el fet de declarar l’estat 
d’emergència és reconèixer que estem 
en un moment crític i que hem de fer 
polítiques cap a aquest cantó. És més 
simbòlic que una altra cosa, però nos-
altres ho demanem de manera que 
sigui un pas desencadenant de totes 
les polítiques més mediambientals al 
voltant d’això. Que no es quedi només 
en paraules, sinó que després d’aquesta 
declaració hi hagi actes.

ENTREVISTA A MATEU BRACQUE

Organisme de
control ambiental

Assessorament
mediambiental

Control: aigua, aliments,
aire, soroll, residus,

sòls contaminats

Formació continuada
en aliments, legionel·la,

piscines, plagues…

www.altimirambitecnia.com

administracio@altimirambitecnia.com
Av. Fiter i Rossell 6, 3r • AD700 Escaldes-Engordany • Andorra

Durant la Segona 
Guerra Mundial es 
va lluitar per tenir 
llibertat i ara vivim 
sota la dictadura de 
quatre empreses

Ara hi ha moltes 
empreses que fan or 
amb merda, a partir 
del que nosaltres 
llencem produeixen 
coses i diners
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Les bases de la 14a edició del Concurs 
d’iniciatives ambientals, que compta 
amb l’impuls d’Andorra Sostenible i 
el suport del Comú d’Escaldes-Engor-
dany, ja s’han presentat. Per a aquesta 
edició compten amb una sèrie de no-
vetats encarades a incrementar la par-
ticipació de l’any passat,  que segons el 
conseller de Medi Ambient escaldenc, 
Didier Aleix, no va ser tan elevada com 
la desitjada. D’una banda, l’estructura 
dels premis ha canviat respecte a la 
del 2018, així com la dotació econò-
mica global del concurs, que passarà 
dels 5.000 als 7.000 euros. D’altra ban-
da, s’ha incorporat un premi temàtic 
especial en Prevenció de residus amb 
motiu del 10è aniversari de la Setmana 
europea de prevenció de residus i que, 
a més, està encarat a aquelles accions 

que contribueixin a promoure la mini-
mització i reducció de residus amb un 
premi de 2.000 euros. 

El certamen té l’objectiu de reconèi-
xer i donar visibilitat als projectes i 
accions que en matèria ambiental es 
porten a terme al país, premiant les mi-
llors propostes ambientals en els àm-
bits de desenvolupament sostenible i 
les solucions ambientals, les activitats 
de sensibilització i educació ambiental 
i els projectes de col·laboració en la mi-
llora del medi ambient i de la qualitat 
de vida de les persones. En aquesta edi-
ció els participants s’inclouran en tres 
categories: ciutadania i empresa (amb 
dos premis de 1.000 i 1.500 euros), es-
coles (amb també dos premis de 1.000 i 
1.500 euros) i el referent a la prevenció 
de residus. El concurs està obert a tota 

la ciutadania, particulars, empreses i 
centres escolars. 

Els projectes es poden presentar de 
manera escrita o en format audiovisu-
al fins al 8 de novembre a les 13 hores, 
tant de forma presencial (a la seu d’An-

dorra Sostenible) com telemàticament 
(andorrasostenible@andorra.ad). Cal 
destacar que en les tretze edicions 
passades s’han presentat un total de 
128 projectes i s’han repartit més de 
70.000 euros en premis. 

ConCurs d’iniCiatives ambientals

agències

Premi Per a Les miLLors 
accions ambientaLs
El Concurs d’Iniciatives Ambientals repartirà fins a 7.000 euros 
entre els millors projectes, que es poden presentar fins al 8 de 
novembre al Centre Andorra Sostenible
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Amb la calefacció 
urbana construïm 
un futur més net i 
sostenible per a 
Andorra

Amb la xarxa de calor de la Comella 
eliminarem les emissions equivalents 
al consum de 3.500 vehicles l’any. 

www.fedaecoterm.ad






