
E ls recursos naturals no 
són in�nits i s’han de 
prendre totes les mesures 
necessàries per a no mal-

baratar els existents i per regene-
rar els que anem utilitzant. Aques-
ta és una de les premisses bàsiques 

de l’economia circular, un concepte que està avan-
çant en els diferents sectors de l’economia, però 
que li espera encara un llarg recorregut en el món 
de l’edi�cació.
Segons el Green Buil-
ding Council Espanya, 
a l’Estat espanyol hi ha 
26 milions d’habitatges 
que representen uns 
997 milions de metres 
quadrats construïts, 
als que hem d’afegir 
679 milions de metres 
quadrats dedicats a im-
mobles d’usos no resi-
dencials. Tots aquests 
edi�cis són els respon-
sables del 40% de les 
emissions de CO2 i del 
30% del consum ener-
gètic. D’aquí la neces-
sitat d’incidir de forma 
decidida en aquest sec-
tor, si es vol assolir els 
compromisos adquirits per la Unió Europea de re-
duir les emissions en un 55% i el consum energètic 
en un 40% d’aquí al 2030.
La rehabilitació és l’inici i la forma més intel·li-
gent de l’economia circular ja que és la que esgota 
menys recursos. No es tracta d’enderrocar per reu-
tilitzar els materials dels edi�cis de forma inde�ni-
da, això només ens portaria a un consum d’energia 
desmesurat, sinó d’allargar la vida dels edi�cis ja 
construïts, d’adaptar-los a les noves necessitats, 
d’actualitzar les seves prestacions per fer-los més 
habitables i sostenibles. És donar una llarga vida a 

F er-se vell que és un 
procés lent, una mica 
cada dia, es pot assu-
mir perfectament. Hi 

ha persones però que quan 
compleixen aniversaris que 
comporten canvi numeral: 40, 

50, 60.... poden passar petites, o grans, crisis 
que són passatgeres. En el meu cas, m’agrada 
complir anys. I, si amb l’edat hagués adquirit 
una mica més de saviesa, potser seria encara 
més feliç. Les anomenades crisis dels 40, dels 
50, dels 60.... no m’han afectat gens ni mica. 
Fa uns mesos, en complir els 70 tampoc vaig 
experimentar cap mena de buit existencial, ni 
crisis, ni res que se li assemblés, tot i que posar 
un 7 al davant, reconec que em fa una mica de 
respecte.
És hores d’ara, i per culpa d’un seguit d’apro-
fitats, que començo a patir la crisi dels 70. Tot 
va començar als pocs dies del meu aniversari. 
Vaig començar a rebre trucades de pretesos 
instituts de salut i benestar que volien venir 
a casa a “fer-li una revisió dels seus sistemes 
de descans”(sic). “Quins sistemes de descans?” 
pregunto. “El llit” em responen.  Per no avor-
rir amb una conversa inacabable, es tractava 
de vendre’m un matalàs d’escuma de 3 centí-
metres de gruix amb vuit petits discs de coure 
“per a eliminar l’electricitat estàtica i fer que 
vostè descansi i no tingui cap dolor en lle-
var-se”. La collonada de “l’invent” té un cost de 
2.800 euros “que li podem finançar fins a 24 
mesos”. Una punyetera estafa. Aquests truquen 
cada mes. 

Després hi ha els que cada sis mesos et tru-
quen o t’omplen la bústia de propostes de com-
pra d’aparells per a la sordesa “que els hi dei-
xem provar gratuïtament durant trenta dies”. 
Els més perillosos però són els falsos revisors 
del gas que periòdicament et truquen a la por-
ta en hores que la gent treballa i, per tant, els 
que som a casa ja estem jubilats.... és a dir: som 
vells o ens hi prenen. Si els deixes entrar, do-
nen una mirada al tub del butà, potser fins i 
tot en posen un de nou d’un metre escàs i pre-
tenen cobrar-te 180 euros “por el tubo, la revi-
sión de la instalación y el certificado obligatorio 
con  5 años de validez”.
No em sap greu complir anys. El que em fasti-
gueja és que a partir dels setanta els malfactors 
et consideren una víctima fàcil. Jo em defen-
so força bé -els amenaço en demandar-los per 
assetjament- però hi ha persones que, pel seu 
estat, són víctimes d’aquestes petites estafes 
que a l’administració no els preocupa ni poc 
ni molt.
Un altre dia podem parlar dels bancs i caixes 
que s’abraonen damunt dels estalvis dels avis 
mentre mantenen tancades les oficines i només 
les obren als que han obtingut cita prèvia... per 
internet.  País de lladres i abusadors. 
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Quan en tens 70 Rehabilitar, la millor forma d’economia circular

Aquest és l’estat del carrer 
Sant Martí de Sesgueioles.
No sabem si hi ha intenció 
d’asfaltar-lo però és més 
necessari que l’av. Gaudí. I 
les voreres estan literalment 
trinxades.
És clar que arreglar aquest 
carrer no queda tan bé ni 
dona tants vots com d’altres.
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les coses que estimem, i de deixar de construir per 
construir, perquè aquesta és la millor manera de 
fomentar la sostenibilitat.
Cal fer recerca per conèixer millor el procés bio-
lògic dels materials regenerables, com és el cas de 
la fusta o les �bres d’origen vegetal, de forma que 
els recursos que es pugin obtenir respectin la capa-
citat del planeta; que es trobin formes d’optimitzar 
els processos i el rendiment dels recursos existents 
en el disseny d’un edi�ci i durant la seva vida útil, 

tant utilitzant sistemes 
industrialitzats que fa-
cilitin l’e�ciència i l’es-
talvi de recursos com 
optimitzant la gestió, de 
forma que l’edi�cació 
consumeixi el mínim de 
materials i d’energia.
Però cal també canviar 
la mentalitat de les ad-
ministracions, perquè si-
guin més àgils i e�cients, 
i que s’adonin que aquest 
és el camí. Necessitem 
un full de ruta que aca-
bi amb l’actual dispersió 
d’objectius, que �xi pri-
oritats i que impulsi una 
legislació �exible per eli-
minar les barreres que la 
di�culten, que fomenti 

la col·laboració entre els diferents agents del sector, 
el treball en equip i la seva digitalització.
Hem d’adoptar un canvi de criteri pensant en els 
nostres �lls, que passa, forçosament, per la rehabi-
litació. I és precisament  ara quan hem d’endegar 
el canvis estructurals imprescindibles per impul-
sar-la.
La rehabilitació és sens dubte la millor forma 
d’economia circular al sector de la construcció i 
l’instrument més poderós per assolir els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Na-
cions Unides. 
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