
  

 
 
 

 
 
 
ARQUITECTURA I TERRITORI 
ARQUITECTURA A OSONA · Arquitectura agrícola i 
paisatge en transformació 
 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Seminari d’Arquitectura i Territori que organitza Arquitectes per l’Arquitectura 
es desenvoluparà a la comarca d’Osona, i l’objecte de treball serà l’estudi de les 
diverses relacions entre el terreny no urbanitzable i les edificacions agràries i 
ramaderes. La valoració del territori tant des del punt de vista històric i patrimonial fins 
al productiu es més que evident. Aquesta activitat preserva valors i funcions que es 
perdrien sense els conreus i la ramaderia, aporta qualitat al medi natural, als espais 
agraris i al paisatge, i te conseqüències positives i duradores envers un territori 
endreçat en un àmbit que transcendeix àmpliament l’extensió específica de la seva 
actuació. És una zona que també es veu afectada pel greu problema de l’èxode cap a 
les ciutats i el desequilibri que tot això comporta, amb el deteriorament dels nostres 
paisatges. 
 
  
El Seminari vol plantejar els aspectes a tenir en compte per fer del territori un espai 
lliure fruit de la interacció entre la natura, l’home i les activitats que hi desenvolupa, 
principalment agràries i ramaderes, tasques que amb el seu desenvolupament 
configuren la visió dels diferents paisatges. Una normativa per garantir una correcta 
inserció paisatgística i territorial de les edificacions agràries i ramaderes aïllades és 
absolutament necessària, com és present en qualsevol altre sector d’activitat o tipus 
de sòl. Aquesta normativa d’interès públic ha de regular els equipaments, 
instal·lacions, infraestructures i construccions de l’activitat agrícola i ramadera que son 
presents en una gran part del territori. Seran reflexions i comprovacions sobre normes 
que han que regular aquests equipaments, fent una valoració del seu impacte en el 
paisatge, i estudiant la seva integració de forma natural o neutra amb l’estudi de les 
seves proporcions, dimensions i escala, materials i cromatisme. Sabem que no es 
exclusivament un tema arquitectònic, sinó que també te una vesant productiva, 
ecològica i social.  



 
 
 
 

TEMES A DESENVOLUPAR 
 
No podem oblidar que els nostres paisatges formen part de la nostra memòria 
col·lectiva i la nostra identitat. S’ha de tenir una atenció acurada i intel·ligent cap el 
medi, tenint en compte la reutilització i millora d’edificis existents, així com establir la 
necessitat de contemplar la intervenció des de totes les perspectives possibles, ja 
siguin construccions o instal·lacions destinades específicament a la criança de animals 
o be al conreu d’espècies vegetals, la guarda de maquinaria o l’emmagatzematge i 
transformació de productes. Les activitats agràries i ramaderes han estat constructores 
del paisatge rural tal i com el coneixem, i que, com a bé col·lectiu, cal que es preservi 
el seu nivell de qualitat. 
 
Es triaran tres situacions reals, en diferents llocs i amb plantejaments diferenciats, per 
proposar diverses solucions per tal de que del conjunt de casos estudiats esdevinguin 
diferents conclusions que facilitin aquesta relació tan important i imprescindible entre 
Arquitectura i Paisatge.  
 
Es tindran en compte en el desenvolupament dels treballs l’impacte i integració 
paisatgística, l’eficiència energètica, l’ecologia i sostenibilitat, la gestió de residus 
orgànics i inorgànics, la contaminació ambiental, reciclar les arquitectures existents, la 
prefabricació d’elements arquitectònics, i la gestió eficient millorant l’existent. 
 
Tres emplaçaments: 
 
_Una granja de porcs 
_Una granja de vedells 
_Una granja en desús 
 
 
 



 
 
 
 

AREES A TRACTAR 
 
 
Implantació 
Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’obtenir la mínima exposició visual s’avaluaran la 
topografia, el volum, la superfície, i les distàncies mínimes entre edificacions.  
Es buscarà la preservació de les línies de relleu que defineixen els perfils panoràmics, 
evitant la localització en punts prominents, carenes i cotes altes, per no modificar el 
perfil natural del paisatge. S’evitaran els pendents per evitar els murs de contenció, i 
les construccions s’esglaonaran en cas necessari per evitar grans plataformes 
horitzontals amb diferencies de cota importants. 
  
 
Construcció   
És fonamental reutilitzar i millorar els edificis existents de qualitat i localització 
adequades, valorant les proporcions correctes en quan a la dimensió i escala del 
paisatge, per tal d’evitar la presencia de construccions desmesurades. Es buscarà el 
millor acabat per les façanes i cobertes que no introdueixin contrastos estranys o 
modifiquin la imatge dominant. 
Es definiran colors i textures, materials apropiats, i vegetació i arbrat amb especies i 
plantacions pròpies del lloc per a facilitar la integració, constituint un element de 
composició i un filtre de les construccions.  
Es buscaran nous sistemes constructius, elements prefabricats que permetin ampliar o 
reduir les construccions, i es proposarà una senyaletica mínima. 
 
 
Ecologia i sostenibilitat  
Es buscarà l’eficiència energètica amb la millor gestió buscant la millora de l’existent, i 
tenint en compte la gestió de residus orgànics i inorgànics, la contaminació ambiental, 
d’aqüífers, la reducció de les olors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LLOC DE TREBALL 
 
El seminari ‘Arquitectura a Osona: arquitectura agrícola i paisatge en transformació’ 
tindrà lloc del 23 al 29 de juliol a Sant Agustí de Lluçanès. Estudiants i professors 
estaran allotjats a la casa rural Mas Bardolet, a uns 30 km de Vic, capital de la 
comarca. La casa disposa d’habitacions per als assistents, una sala de treball per a 
instal·lar taules i ordinadors, espai comú per a descans, menjador i cuina pels àpats. 
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