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El Fòrum Ambiental debat sobre la construcció sostenible

Dimecres 17 de desembre de 2003
El passat dimarts, 16 de desembre, a la tarda, la sala d'actes de Ca l'Alberola va ser
l'escenari de la dinovena sessió del Fòrum Ambiental. Una sessió que portava per
títol “Construir amb sentit comú: construcció sostenible'” i que va comptar amb els
ponents, Rafael Florenciano, director comercial de l'empresa Qualitat Promocions
Societat Cooperativa, i l'arquitecte, Josep Soler, que està preparant el document
“Cent mesures cap a la sostenibilitat en urbanisme i habitatge”. Els dos
conferenciants van parlar de les possibilitats i els avantatges d'aprofitar els recursos
naturals a l'hora de construir habitatges. La sessió del Fòrum Ambiental va comptar
amb la presència i la participació de nombrosos professionals del sector de la
construcció. Precisament, "des de l'administració local hi ha la voluntat d'incidir
en el sector i alhora de revisar la ordenança municipal sobre construcció i
planificació per tal que els habitatges siguin sostenibles", va explicar el regidor
del Fòrum Ambiental, Francesc Deu. També va explicar que "l'Àrea de Territori i
Medi Ambient i l'Àrea de Serveis a les Persones estan fent un treball
transversal per tal de treballar en matèria de sostenibilitat i alhora,
d'accessibilitat". El regidor del Fòrum Ambiental també va anunciar ahir que s'està
preparant un taller obert a tots els tècnics municipals i als professionals del sector.
La inscripció es pot fer a l'Oficina 21. Un dels ponents de la sessió d'ahir del Fòrum,
l'arquitecte Josep Soler, va remarcar ahir que la construcció sostenible és molt
complexa. "No només té a veure amb les edificacions, sinó també amb el model
territorial de poble o ciutat, amb el tipus d'urbanització. Pel que fa als
habitatges, no es poden posar plaques solars als edificis i permetre que hi hagi
ombres als sostres", va explicar Soler. Segons Soler, no corren bons temps per a la
sostenibilitat. El gran motor econòmic és la construcció, i el que hi ha és un consum
exagerat on no hi ha demandes reals. "Si hi hagués sensibilitat per part dels
consumidors pels nous habitatges sostenibles, acabaria sent un element
diferenciador de les promotores. Cal educar i tenir sensibilitat per arribar a la
sostenibilitat real", va afegir Soler. Un dels aspectes interessants de la construcció
d'habitatges sostenibles, i de l'aprofitament dels recursos naturals, és que el medi
ambient no se'n ressenteix, però a més a més, a la llarga, l'estalvi econòmic és molt
gran. Només cal una inversió inicial.
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