RESSÒ: el què no es veu
per Martí Obiols Galì

RESSÒ és una estratègia de rehabilitació urbana,
energètica i social, a més a més d’eina pedagògica.
Aquest és l’anunciat de RESSÒ, un projecte iniciat l’any 2012 per un nombrós grup
d’estudiants de l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC) per participar a la
competició internacional d’arquitectura “sostenible” Solar Decathlon Europe 2014 a
Versailles. Aquest enunciat s’ha materialitzat en un prototip d’edifici auto-suficient

1r premi d’Arquitectura,
el 1r d’Innovació i el 3r d’Urbanisme. RESSÒ ha servit
i col·lectiu de 150m2 que va guanyar el

per formar a més de 60 estudiants d’arquitectura. I finalment, i el més important,
s’ha re-construït a la urbanització de baixa densitat de Sant Muç (Rubí), a on tindrà
la funció social i col•lectivitzadora per la qual es va dissenyar.
RESSÒ ha sabut captar l’atenció de persones externes al projecte que han entès
perfectament el projecte. Es poden veure aquestes opinions: jurats i rivals.

RESSÒ té 3 parts identificables:
-

Estratègia/ Concepte: estratègia de rehabilitació urbana, energè-

tica i social, a més a més d’eina pedagògica.
-

Objecte / material: el prototip en si, amb els seus gatgets, espai i

façanes i interiors fotogènics.

Procés d’aprenentatge (que no ensenyament!): possiblement la que tindrà més repercussió, però més silenciosa.

-

La realitat és que RESSÒ ha estat un punt d’inflexió en els estudiants que hi hem
participat.

Estratègia / Concepte
no va començar amb l’objecte, sinó amb
l’anàlisi de 4 teixits urbans diferents: casc urbà tradicional,
El projecte

alta densitat, masia aïllada i baixa densitat. La Baixa densitat de Rubí ens va semblar la més interessant (a més de tenir el ple suport de l’Ajuntament de Rubí des del
principi) perquè a Catalunya hi ha centenars d’urbanitzacions, i centenars de milers
de ciutadans, que hi viuen amb una clara diferència entre els serveis disponibles
respecte viure a un nucli urbà. Això, més enllà de ser comprensible, i lògic pels tècnics i experts, representa un problema real pels ajuntaments que han de gestionar
aquestes urbanitzacions (sovint consistoris petits han de gestionar desenes d’urbanitzacions). I sobretot representa un problema social per les persones que hi viuen.
No només perquè veuen que tenen un dèficit d’inversió pública, sinó perquè sovint
els processos d’urbanització i legalització comporten unes càrregues econòmiques
inassolibles. RESSÒ pretén ser un símbol per canviar aquesta tendència.

- Ofereix un

espai d’ús col·lectiu a tots els veïns per poder-hi desen-

volupar les activitats que necessitin.
- Ofereix un espai amb

confort climàtic sense consumir

recursos energètics externs. Aquest fet és molt significatiu per demostrar com no
cal estar connectat a la xarxa per cobrir les necessitats.
- Pretén ser un

símbol d’un nou model d’urbanisme racional i que

s’adeqüi a les realitats de cada urbanització.

L’estratègia, de fet, va molt més enllà. Fins ara s’ha explicat la primera part, la
immediata. Però mentre aquesta primera part es consolida està previst que comenci la segona part. RESSÒ no només és un espai flexible que pot acollir activitats
col·lectives dels veïns, sinó que

ha de ser una prolongació

de casa seva. Ha de ser un espai híbrid d’equipament, casal de barri,
co-housing, casa i espai refugi. Què vol dir això? La veritat és que no se sap del tot,
però s’espera que, a més a més de tallers, cinefòrums, reunions veïnals, etc., s’hi
desenvolupi una activitat molt més domèstica. Hi vinguin de rentar la roba, a cuinar i
compartir els dinars i sopars quotidians entre veïns, que hi siguin als matins i tardes
per fer el dia dia que fan a casa seva, però de forma col·lectiva. Això és interessant
per 3 raons:

- Estalvi energètic, si ajuntes diverses persones en un mateix espai
per fer una mateixa activitat que farien cadascú a casa seva, estalvies recursos,
sobretot quan és un espai ZEB (Zero Energia Building). Igual que compartir cotxe
per fer el mateix trajecte.

- Espai Refugi, s’oferirà un espai amb confort energètic gratuït, necessari per aquells veïns que estiguin en risc de pobresa energètica.

- Col·lectivització, és capacitat més poderosa de l’ésser humà. Gràcies a treballar en grup s’han aconseguit fites inimaginables abans que es convertissin en realitat.

La tercera derivada de l’estratègia, és la més ambiciosa de totes les idees sorgides

el conjunt de barri comenci una transició cap a habitatges més eficients energèticament. La idea és que els usuaris pensin “estic a

en el projecte. És que a mitjà/llarg termini

un espai on hi ha confort i no gasten recursos energètics externs, no cremen petroli
i a sobre no paguen factures de subministraments. Com puc fer això a casa meva?”
Que diferents veïns mica en mica vagin rehabilitat les seves cases és l’objectiu últim
de RESSÒ. Per fer-ho l’equip de RESSÒ estarà col·laborant amb ells per dur-ho a
terme.

Objecte / Meterial
RESSÒ s’ha concebut i dissenyat des de la parametrització i l’objectivitat. Durant
tot el procés es van dedicar llargues hores de discussions per extirpar la subjecti-

Les decisions
no es prenien per si eren maques o lletges,
sinó per si complien la funció o no. Per exemple, l’es-

vitat i el “jo vull” per un intent de racionalització màxim.

tructura vertical de bastida no és fruit de cap postulat sinó que: es necessitava un
espai gran i diàfan, era una competició, calia muntar tot el prototip en 10 dies, havia
de ser fàcil i ràpida de muntar per personal no especialitzat, havia de ser versàtil i
permetre canvis ràpids i fàcils, havia de tenir el menor impacte ambiental possible.
Tot plegat va portar quasi obligatòriament a la bastida. I com això, totes les decisions.

El disseny del funcionament bioclimàtic no només es va fer amb els coneixements
de l’equip, també s’utilitzava de forma rigorosa les simulacions energètiques del
Design Builder i també models de CFDs per estudiar diferents hipòtesis de comportaments dels fluids. A més a més de l’assessorament de les empreses expertes
patrocinadores. El resultat és que RESSÒ ofereix confort tèrmic en un 98% dels dies
durant les hores d’ús de dia (segons la mitjana climatològica de Sant Muç). Però
també és important transmetre als veïns que és normal tenir moments de descon-

el què no és normal és estar tot l’any a 21º a
base de cremar recursos.
fort,

Procés d’Aprenentatge
d’un procés difós
que des de l’any 2005 s’està duent a terme a
l’Escola d’Arquitectura del Vallès. Es podria parlar de
RESSÒ, és la culminació, o darrera part de moment,

tot el procés iniciat amb l’hivernacle PAuS (Dani Calatayud i Coque Claret), i altres
projectes similars, però reduïm-ho als predecessors directes dels Solar Decathlons
Europe: LOW3 (Madrid 2010) i (e)CO (Madrid 2012). RESSÒ ha estat l’evolució del
procés. Sense aquests precedents no s’hagués arribat aquí.

És interessant destacar que sense la universitat no hi hagués hagut cap Solar Deca-

tots 3 projectes s’han fet al marge del Pla d’estudis i les
classes regulars. En el millor dels casos ha estat parasitari, però ha
thlon a l’ETSAV. Però és també imprescindible tenir present que

estat sempre un procés bottom-up, mai promogut per direcció. Si bé és cert que el
primer, LOW3, fou iniciativa d’un professor (Torsten Masseck), l’(e)CO i RESSÒ han
estat projecte impulsats, desenvolupats i liderats per estudiants. Tot i que sempre
s’ha comptat amb un grup de professors assessors. Aquesta pro activitat de l’estudiantat ha estat la clau de l’èxit per 2 motius principals:

- Aprenentatge vs. Ensenyament. Ensenyar és quan un professor t’explica quelcom

Aprendre és quelcom actiu, una persona investiga i adquireix
coneixement sobre quelcom que interessa. Quan
i tu retens el què pots, però és una actitud passiva.

hom busca quelcom s’aconsegueix que aquest coneixement quedi molt més arrelat.
Els Solars Decathlons al Vallès han estat clarament processos d’aprenentatge.

- Apropiació del projecte. En les assignatures tradicionals tot el procés es redueix
a la nota final. I un cop obtinguda, s’acaba l’interès per la matèria (hi ha honroses excepcions, però quasi sempre és així). En els projectes de l’(e)CO i RESSÒ

nosaltres érem els nostres caps, nosaltres ens
exigíem i no teníem límit. L’objectiu era el projecte en si. I el fet
de rendir comptes només a nosaltres ens va fer anar molt més lluny que a qualsevol
altre assignatura.

De fet, aquests 2 conceptes no són nous, sinó que els models universitaris de països més avançats ja funcionen així. Però són conceptes que estan a les antípodes
del model universitari espanyol.

Un altre fet diferencial ha estat la horitzontalitat de l’equip de RESSÒ:

manava.

ningú

Això, a banda de comportar discussions eternes i improducti-

ves que s’estenien durant setmanes, i extrem desgast personal, va comportar un

Quan la gent té el poder de
decisió, està atent, s’interessa i aprèn moltes
coses. Si el poder de decisió el fas extensiu a tot un equip de 50 persones,
aprenentatge molt més profund.

totes 50 persones fan aquest creixement. Alhora, quan hom pot decidir, també
s’implica personalment. Això va comportat que durant el projecte mai hi haguessin
moments de mancança de persones. Sempre que va caldrà donar una empenta, hi
havia l’equip per empènyer. Com és lògic, un projecte on s’han invertit 45.000 hores
de feina no remunerada només pot tenir èxit si cada persona sent el projecte com a
seu i se sent igual que la companya o company.

Clarament 45.000h per fer aquest projecte serien un exemple d’ineficiència si
creguéssim que RESSÒ és només un objecte. Però va ser molt més que això.

L’aprenentatge experimentat per les persones
de l’equip que aplicaran en el futur fa que les
45.000h siguin, fins i tot, poques.
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