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En un habitatge el consum energètic és consi-
derable, malgrat que a Catalunya, per exemple, 
només suposi un 14% del total consumit. Així 
i tot, és la despesa sobre la qual podem incidir 
més fàcilment per arribar a disminuir-la. La ma-
jor part d’aquesta energia l’estaríem gastant en 
calefacció —un 47,2% del total—, molt més que 
la suma dels electrodomèstics de la casa, que 
ens suposaria un 15,5%; produir aigua calenta 
sanitària sol gastar un 20%, la cuina un 9,6% i 
la il·luminació un 7,2%. En una casa d’una fa-
mília de classe mitja pot suposar, doncs, un cost 
important, que augmenta en percentatge en un 
mas de grans dimensions. Des d’aquest article 
us volem proposar un sistema que ens podria ar-
ribar a suposar un estalvi de fins a la meitat del 
cost de la calefacció. També volem transmetre 
una idea fàcil d’aplicar, sense grans obres ni alt 
cost econòmic.

Es tracta de l’aprofitament de la font energèti-
ca  més abundant que rebem al planeta: el sol. 
En un habitatge ben orientat a cara sud podem 
aprofitar aquesta energia de forma passiva, sen-
se la utilització d’elements mecànics ni elèc-
trics, només amb elements estructurals, ja sigui 
per a produir energia o per a proveir la casa de 
llum natural, aconseguint un estalvi considera-
ble. Alguns dels exemples pràctics que podríem 
aplicar són els hivernacles adossats a la casa, fi-
nestrals a les parets, o murs captadors, també 
anomenats Trombe.
Amb l’exemple que proposem a continuació po-
drem gaudir d’un confort climàtic dins l’habitat-
ge sense haver de recórrer ni al petroli, ni al gas, 
ni al butà.  Es tracta d’una instal·lació projectada 
en una masia de la Catalunya central. 

L’hivernacle adossat
Aquest projecte consta de dues formes d’aprofi-
tament d’energia solar passiva. D’una banda, un 
hivernacle adossat d’uns 14 metres quadrats de 
vidre captador ens permeten d’escalfar directa-
ment aquest espai i indirectament els espais con-
tinus de la casa a través de la paret. Tant aquesta 
paret com el terra de l’hivernacle ens proporci-
onen inèrcia tèrmica actuant com a elements 
acumuladors d’energia. Perquè facin aquesta 
funció han de ser construïts amb materials den-
sos  i foscos (com ara les parets d’una masia). En 
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Gairebé la meitat de l’energia consumida per una família a la seva llar es deu a 
l’ús d’un sistema de calefacció. Aplicant alguns sistemes en l’estructura de la casa, 
podem baixar generosament aquesta despesa. En aquest article els autors ens 
expliquen els aspectes bàsics dels hivernacles adossats i dels murs Trombe.
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forma de calor, cedint-la hores més tard. Un mur 
de formigó de 37 centímetres orientat al sud, o 50 
centímetres de mur de pedra, tindrà un retard de 
10 hores a emetre la calor rebuda. Aquest sistema 
es basa en un mur de gran massa orientat al sud i 
pintat de negre sobre el qual col·locarem un vidre 
senzill en un marc adient a 10 centímetres de dis-
tància. Amb aquest muntatge aconseguirem pro-
vocar l’efecte hivernacle entre la paret i el vidre, i 
en aquest espai, la temperatura de l’aire i el mur 
augmentarà considerablement.

Per poder aprofitar aquesta escalfor es produeix 
una circulació per convecció entre l’aire calent 
d’aquesta càmera i l’aire més fred de l’habitació. 
Aquesta circulació l’aconseguirem fent petites 
obertures al mur cap a dins l’habitacle: unes a la 
base, que ens serviran d’entrada d’aire al mur, i les 
altres a la part alta, per a la sortida. L’aire fred de 
dins l’habitació penetrarà a la càmera d’aire per 
les obertures inferiors, escalfant-se dins el capta-
dor i entrant novament a l’habitació, ja calent, per 
les obertures superiors. La superfície d’aquestes 
obertures haurà de ser aproximadament de 225 
centímetres quadrats per a cada metre quadrat de 
mur, segons alguns autors. La relació del mur cap-
tador per superfície a escalfar podria ser al voltant 
d’un metre quadrat de mur per cada tres metres 
quadrats de superfície de l’habitació.

Per poder realitzar i gaudir d’aquest sistema amb 
èxit haurem de tenir en compte l’espai necessari 
a la façana per a la seva instal·lació, la regulació 
de l’aportació de calor, evitar les pèrdues de calor 
durant la nit tapant les entrades i sortides, o el 
sobreescalfament a l’estiu. 
La regulació de l’escalfor està resolta de forma 
manual. Per al sobreescalfament de l’estiu propo-
sem algunes idees ja conegudes, com poden ser 
els para-sols, tancaments, alerons, elements ve-
getals caducs o obrir la part superior de la càmera 
i tancar les de l’habitatge provocant un corrent 
d’aire entre la càmera i l’exterior. y

----------------------------------------------------------

Josep Mateos és membre de Girasol. Podeu con-
tactar-hi a través del correu electrònic info@gi-
rasol.cat. Txell Bacardit és professora d’energi-
es renovables de l’Escola Agrària de Manresa.

l’exemple que expliquem s’ha optat per aprofi-
tar el mateix terra i les parets existents cobrint 
l’hivernacle amb una rajola negra (sense polir) i 
arrebossant la paret una mica més fosca del color 
que hi havia. Una altra possibilitat, però molt poc 
habitual, és utilitzar acumuladors externs com 
poden ser bidons de plàstic plens d’aigua pintats 
de negre que substituixin les parets.

Per evitar el sobreescalfament a l’estiu s’ha optat 
per allargar 80 centímetres les bigues de la teula-
da de l’hivernacle; d’aquesta manera proporcio-
nem un aleró sobre la vidriera per poder col·locar 
elements mòbils d’ombreig, com poden ser lones 
tèxtils, canyissos o bé parres. A l’exterior de la 
vidriera també és previst disposar-hi persianes 
exteriors alacantines tant per a l’ombreig en cas 
que fos necessari, com per evitar majors pèrdues 
d’escalfor les nits d’hivern. També hi ha la possi-
bilitat d’obrir les portes i finestres de la casa que 
donin a l’hivernacle per aprofitar l’excés d’escal-
for d’aquest espai en dies assolellats d’hivern. El 
sistema d’hivernacles adossats no és tan efectiu 
com els murs captadors, ja que es necessita 1,5 
vegades més de superfície de vidre per escalfar el 
mateix espai, però al contrari que els murs cap-
tadors disposem d’un espai extra molt agradable 
els dies assolellats d’hivern que també podem 
utilitzar per al cultiu de plantes.

Els murs trombe
En el cas que estem descrivint, dos murs captadors 
a la segona planta de l’edifici escalfen un estudi de 
12 metres quadrats aportant estalvi i millor con-
fort en una de les habitacions més utilitzades de la 
casa. A la paret orientada a cara sud, la insolació 
que rebem durant el dia és fàcil de captar i podem 
emmagatzemar la radiació en el mateix mur en 

Tant la paret com el 
terra de l’hivernacle 
actuen com a 
elements acumuladors 
d’energia
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Anem a veure murs Trombe

Si aquest estiu teniu ganes de voltar, podeu 
aprofitar i acostar-vos a la Cerdanya francesa, 
concretament al poble d’Odeillo, on podreu veure 
cases amb murs Trombe incorporats a la façana. 
Podeu treure el màxim suc del viatge visitant el 
forn solar d’Odeillo, que és un dels més potents 
del món.
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