
Com podem aplicar estratègies energètiques 

del passat a l’actualitat?  

‐ Passive house ‐ 

Per  tal de  resoldre aquesta pregunta  fem un anàlisis 

de  com  ens  hem  adaptat  arquitectònicament  en  els 

diferents  climes que ens envolten.  Sempre des d’una 

visió  sostenible  i  a  l’hora  analitzant  els  sistemes 

passius  aplicats  d’antuvi  i  aplicables  a  les 

construccions més actuals. 

Clima  fred:  Hi  ha  dos  objectius  per  tal 

d’assolir  l’índex de confort desitjat, aquests 

són  la  conservació  i  l’absorció  de  la  calor.  

Per tal de conservar  la calor, s’ha de reduir 

les  pèrdues  per  transmissió  (augmentant 

l’aïllament).  D’altra  banda,  per  tal 

d’absorbir  la  calor  es  necessita  la 

cooperació  de  la  radiació,  amb  aquesta  i 

gràcies  a  l’efecte  hivernacle  s’aconsegueix 

absorbir  la  calor  i  per  tant  augmentar  la 

temperatura. 

El  millor  exemple  és  el  de  l’iglú,  que 

aconsegueix  aïllar‐se  perfectament  de 

l’exterior. L’iglú es  tota una  referència  tant 

per  el  material  utilitzat  com  per  la  seva 

forma. La esfera és  la  forma que  té menor 

àrea  de  superfície  per  una  mateixa 

quantitat de volum, és a dir, la millor forma 

de reduir les pèrdues per transmissió ja que 

es  redueix  la  superfície  en  contacte  amb 

l’exterior  al  mínim.  El  material  de 

l’envolvent no és menys important, aquesta 

és formada per blocs de neu. La densitat de 

la neu és menor que  la del gel, per tant,  la 

neu  posseeix  una  major  capacitat  aïllant 

que aquest últim. Al mateix temps també és 

un exemple de sostenibilitat perquè  la seva 

construcció no esgota  recursos  limitats  i el 

material és ecològic,  ja que és un producte 

de Km 0.  

 

 

Els  seu  disseny  de  compartimentació  dels 

espais  també  ajuda  a  la  conservació  de 

calor. 

Clima  temperat:  El  clima  temperat  es 

caracteritza  per  les  oscil∙lacions 

higrotèrmiques  que  presenta  depenent  de 

les  estacions  de  l’any.  És  per  això  que  la 

variabilitat  i  flexibilitat  dels  elements 

passius  és  la  clau  per  garantir  el  confort, 

d’aquesta manera es pot modificar el  grau 

de  captació  solar  o  les  pèrdues  per 

transmissió segons l’època de l’any i l’horari 

d’aquest.  Un  clar  exemple  és  “la  gelateria 

de  l’eixample”,  ja que aquesta permet una 

ràpida variació dels elements passius per tal 

de treure’n un rendiment durant tot l’any. 
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 Clima àrid / desèrtic: clima característic per 

temperatures  molt  altes,  humitat  molt 

baixa,  radiació  solar  molt  dirigida,  poca 

precipitació  i  vent  sec.  Per  tal  de 

contraproduir  tots  aquets  elements  fins 

arribar  a  un  espai  de  confort,  s’han  de 

reduir  els  guanys  tèrmics  tant per  radiació 

com per  transmissió, a  l’hora  la pèrdua de 

calor és la peça important i permet arribar a 

l’estat  de  confort.  L’element  passiu  que  el 

defineix és el “pati andalús”. Aquest és basa 

en  la  refrigeració  adiabàtica,  sistema  de 

refrigeració que es produeix a l’interior d’un 



pati d’un habitatge amb presència d’aigua. 

L’aigua  al  evaporar‐se  pren  el  calor  de 

l’entorn  refredant‐lo  immediatament. 

Aquesta  evaporació  genera  a  la  vegada un 

moviment d’aire el qual en contacte amb la 

pell produeix una sensació de refrigeració. 

Clima  mediterrani:  clima  amb  grau 

d’humitat molt alta i temperatures mitjanes 

altes,  poca  variació  entre  estacions  i  amb 

fortes  precipitacions.  Per  tant  la  reducció 

per radiació es la prioritària.  

 

 

 

La  reducció  per  radiació  directe 

s’aconsegueix  arrel  de  dos  elements 

passius.  Els  voladissos,  que  provoquen 

espais amb ombra  i  la coberta ventilada,  la 

qual  ajuda  a  refrigerar  la  superfície  amb 

més temperatura de l’edificació.  

 

 

Gràcies a que el clima conté un grau elevat 

d’humitat,  la  refrigeració  adiabàtica  també 

és  un  dels  sistemes  passius  utilitzats.  Per 

tant, els  tancaments utilitzats no permeten 

el pas de la radiació però si que permeten el 

pas de l’aire. 
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