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Càtedra d’Arquitectura Circular  
proposta d’activitats  2022 

Introducció i objectius 
El present document recull la proposta d’activitats  

Els objectius genèrics de la càtedra d'arquitectura circular es centren en dos vessants diferents, d'una 

banda, la investigació i per un altre la formació i la difusió. 

 

Relacionats amb la investigació: 

• Recopilar i generar coneixement sobre l'aplicació dels conceptes de l'economia circular en l'àmbit 

de l'arquitectura. 

• Analitzar les estratègies en les diferents fases (producció, planificació i disseny, execució, fase 

d'us i gestió de residus). 

• Definir estratègies per a l'obra nova i la rehabilitació amb criteris de circularitat. 

• Definir bones pràctiques per a la millora en la reutilització de residus de construcció i demolició. 

• Definir estratègies per al desenvolupament de nous materials sostenibles. 

• Recopilar i generar coneixement sobre els possibles indicadors per a mesurar l'arquitectura 

circular, (petjada ambiental, gestió de residus, flexibilitat, sostenibilitat, eficiència). 

• Definir propostes per a la creació de polítiques de foment de l'arquitectura circular. 

Relacionats amb la formació i difusió: 

• Inculcar als tècnics i estudiants la necessitat d'atendre les estratègies de circularitat. 

• Difondre els beneficis de l'arquitectura circular. 

• Difondre les tecnologies existents relacionades l'arquitectura circular. 

• Fomentar la formació en aquests camps. 

 

Objectius específics per a 2022. 

Relacionats amb la investigació: 

• Recopilar i generar coneixement sobre l'aplicació dels conceptes de l'economia circular en l'àmbit 

de l'arquitectura. 

• Definir bones pràctiques per a la millora en la reutilització de RCD. 

• Recopilar informació sobre els sistemes industrials o prefabricats aplicats a l’arquitectura. 

• Analitzar las estratègies de lluita front a la despoblació i la seva relació amb l’economia circular. 

• Recopilar i generar coneixement sobre els possibles indicadors per a mesurar l'arquitectura 

circular, (petjada ambiental, gestió de residus, flexibilitat, sostenibilitat, eficiència). 

Relacionats amb la formació i difusió: 

•  Difondre els beneficis de l'arquitectura circular y els ODS. 
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Formació: 

Jornada càtedra arquitectura circular 
Es preveu la realització de 3 jornades en format presencial u online, en funció de la situació 

sanitària, sobre les següents temàtiques: 

  Jornada sobre arquitectura innovadora / sostenible 

 Jornada sobre industrialització i prefabricació 

 Jornada sobre gestió de residus de construcció. 

Per a cada una de las jornades es preveu la intervenció de al menys 3 experts. 

Beques de col·laboració 
Es preveu la convocatòria de dos beques de col·laboració per a l’estudiantat del grau en 

arquitectura tècnica, que permeta la formació en l’ambit de l’arquitectura circular. 

Investigació: 
S’abordaran els següents temes d’investigació. 

 Seguiment de les normatives en tramitació sobre RCD i transició ecològica 

 Aplicació de materials reciclats en la construcció: recopilació de treballs i propostes de 

millora. 

 Definició de les dimensions de l’arquitectura circular i possibles indicadors. 

Divulgació: 

Accions de visibilització: 
- Taller participatiu sobre sostenibilidad / circularidad / ODS 
- Realització d’un hackatón sobre les possibilitats de l’economia circular aplicada a la ebrik-house. 

Publicació: 
Finalització de la publicació d’activitats de 2021 

- Introducció 
- La gènesis de l’Agenda 2030 i la proposta de sostenibilitat. 
- Estratègies circulars al sector de l’edificació 
- Cap a una arquitectura sostenible. 
- El repte de la rehabilitació del parc edificat. 
- L’arquitectura circular. Un nou mode de construir. 
- Arquitectura circular basada en evidències científiques: Green nest House. 
- La contribució del formigó del segle XXI a l’arquitectura circular. 
- Comparativa ambiental de sistemes de pavimentació en edificació. 
- De la eliminació a la valorització i reciclatge dels materials de construcció. Estat actual i 

perspectives de futur. 
- Conclusions 

 
Recopilació de documentació d’activitats de 2022 per a una futura publicació. 

 


