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“Instal·larem
una coberta
2
agrícola de 3.000 m
a l’edifici del Dipòsit
de les Aigües”

P
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odríem dir que la
missió individual que
tenim cadascú de
nosaltres en la lluita
contra el canvi climàtic és el que t’inspira
professionalment?
Sí, a la meva família i als meus
amics sempre els dic que no podem esperar que hi hagi un acord
vinculant per començar a actuar.
Crec que tots, des del nostre àmbit particular i, en el meu cas,
també professional, hi podem
aportar alguna cosa.
Podríem dir que fem aquesta
entrevista a peu d’obra perquè
aquí a escassos metres heu començat a muntar una coberta
experimental a la teulada d’un
edifici de la UPF del Campus de
la Ciutadella. En què consisteix i
què preteneu demostrar?

En primer lloc, volem posar a
prova les diferents propostes de
coberta verda que actualment
hi ha al mercat per saber quina
s’adapta millor a una ciutat mediterrània com Barcelona i, en
segon lloc, també hi testem diversos tipus d’hort urbà. L’experiència que ens donarà aquesta
prova pilot ens ha de servir per,
en un futur, instal·lar una coberta agrícola econòmicament
sostenible de 3.000 metres quadrats a l’emblemàtic edifici del
Dipòsit de les Aigües. Tot plegat amb l’objectiu de donar a
conèixer a la ciutadania els seus
grans avantatges.
Fa un instant et preguntava
per la teva missió. Deixa que et
pregunti ara per la teva visió.
Ser capaços de tornar a la Terra
el que li hem anat prenent a les

ciutats cada cop que hem aixecat
un nou edifici, gràcies a la instal·lació de cobertes verdes.
I això quins beneficis té?
En primer lloc, eficiència
energètica. Les cobertes verdes
són un gran aïllant tèrmic, tant a
l’hivern com a l’estiu, i, en protegir la coberta original de les
inclemències meteorològiques,
n’allarga la vida. En segon lloc,
absorbeixen diòxid de carboni i
d’altres partícules contaminants
i, per contra, deixen anar oxigen.
També són un bon aïllant acústic
i, si aconseguíssim que se n’instal·lessin moltes, combatríem
l’efecte illa de calor que Barcelona, com la majoria de ciutats,
experimenta al seu centre. És
un gran desafiament però respon molt a la idea que jo tinc de
l’enginyeria.

“Si instal·léssim moltes cobertes
verdes combatríem l’efecte illa de
calor de Barcelona”

LÍDIA CALVO és enginyera industrial per
la UPC i MBA per la Universitat de San
Diego (Califòrnia, Estat Units). Els seus 7
primers anys d’experiència professional
van ser al sector privat com a enginyera
d’I+D (Investigació i Desenvolupament) a
Hewlett-Packard a Sant Cugat del Vallès
i San Diego. Posteriorment, va fer el salt
a l’Agència de Desenvolupament dels EUA
(USAID): a Bolívia, Uganda i Moçambic va
gestionar projectes de seguretat alimentària, agricultura, polítiques institucionals
i de canvi climàtic a les àrees més vulnerables dels països en vies de desenvolupament. El seu projecte més recent és
Eixverd (www.exiverd.cat), una empresa
social que promou la sostenibilitat dels
nuclis urbans amb projectes d’adaptació i
de mitigació al canvi climàtic mitjançant la
implementació de propostes per a la resiliència de les ciutats i, en definitiva, la millora de la qualitat de vida urbana.
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ENCARA NO ENS SEGUEIXES?
Entra a www.fullsdelsenginyers.cat i
submergeix-te a les xarxes socials de
l’enginyeria

