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CONTINGUT 

Objecte 

El  present  treball  exposa  una  metodologia  de  recerca  per  a  determinar  ubicacions  

aptes  per  a l’establiment  de construccions i instal.lacions en el medi rural, mitjançant 

l’adopció de pautes induïdes per les formes d’ocupació que l’acció ancestral ha anat modelant 

damunt del sòl. 

 

Més enllà de la regulació genèrica continguda en els instruments urbanístics, ens interessa 

fer una aportació metodològica que ajudi a garantir la coherència amb les condicions del lloc 

i la utilització racional del sòl, mitjançant la utilització dels propis instruments de lectura que 

ens aporta el territori. 

 

Mètode 

El present treball es recolza en la metodologia d’anàlisi realitzada en la redacció de la Tesi 

Doctoral “LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI RURAL AL BAIX EMPORDÀ” defensada per l’autor 

d’aquesta comunicació a l’ETSAB - UPC, on s’articula un instrument de lectura de l’espai rural 

a partir de la cultura que l’ha anat construint; text que en tant que de rel metodològica, es 

pretén exportable a altres àmbits. 

 

Es tracta d’un treball atent a la descripció i al camp analític propi de la geografia, però alhora 

preocupat per la dimensió propositiva de la construcció territorial i per la intervenció 

mitjançant els models rurals presents en cada àmbit. 

 

Estat de la qüestió 

Les condicions ambientals i de qualitat paisatgística dels entorns rurals requereixen una 

acurada observança per al seu tractament i especialment per a localitzar-hi nous artefactes. 

La regulació urbanística d’aquest sòl ha apostat de forma reiterada per polítiques uniformes, 

essencialment proteccionistes i de prohibició explícita, més pròpies d’una sacralització del 

territori no urbà, defugint criteris més propositius i compromesos que permetin nivells 

d’actuació coherents amb l’àmbit que els acull. 

 

La legislació actual obre la porta a noves instal.lacions i construccions en funció de la seva 

vinculació a l’activitat agro-ramadera, turística o d’interès públic, i també amb la prèvia 

redacció d’un Pla Especial Urbanístic preveu projectes d’actuacions específiques, però tal 

vegada no es pren consciència explícita de les condicions de posició en el territori d’allò que 

s’implanta. 

 

Proposta 
Ens proposem exposar un sistema de definició de pautes per a noves actuacions en el sòl No 

Urbanitzable, extretes de la observació exhaustiva dels paràmetres que s’han anat 

configurant en el propi procés de formació-construcció de cada territori, de cara a definir uns 
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models d’ordre, que esdevindran les eines bàsiques que garanteixin la correcta ubicació i 

evitin el trencament de seqüències o ritmes ja consolidats. 

 

Partim de la constatació que l’espai que perceben en un estat d’aparença natural és el 

resultat d’un lent procés  de  transformació,  en  el  qual  les  alteracions  introduïdes  per  

adaptar  i  fer  útil  el  sòl  aniran configurant els elements d’identitat. 

 

La configuració d’un marc de referència 

D’acord amb la morfologia de cada sector, interessarà establir marcs de referència on poder 

inter-actuar entre allò existent, consolidat o construït per l’acció ancestral i les noves 

propostes que es puguin admetre en un àmbit determinat. 

 

Interessa la concreció del que entenem per element que construeix el territori, i precisem que 

són aquells sistemes de rel basicament agrària, incorporats al terreny que, adaptant físicament 

el sòl, permeten el seu ús i aprofitament, imprimint pautes d’ordre i empremtes físiques. 

 

Sobre aquestes bases, el maneig de l’aigua, els sistemes de mobilitat i accés, la fragmentació-

parcel.lació de l’espai, i els tipus, distribució i posició dels assentaments seran els instruments 

essencials d’expressió formal que canalitzaran l’anàlisi constructiva de l’espai rural, i que en 

consonància amb els factors naturals (relleu, arestes, pendents o cursos d’aigua) permetran la 

sistematització de traces sobre el territori. 

 

La materialització i dibuix explícit dels referits models es configurarà a partir d’una selecció 

d’eixos vertebrals en el context tramat de traces dibuixades per la fragmentació del sòl, que 

assimilarem a les respectives funcions d’accés, de maneig de l’aigua o de desguàs i que 

alhora relliguen la dispersió-polarització dels assentaments. 

 

Els assentaments; característiques o  implicacions 

Amb caràcter previ a la concreció de l’esmentat marc de referència, el destí propositiu del 

present text fa necessari abordar la revisió tipològica i estructural del sistema 

d’assentaments tradicionals que han colonitzat el territori. Ens interessarà conèixer els 

models generats en quant a pautes de dispersió, diàleg d'implantació en el lloc en relació als 

condicionants orogràfics. 

 

Tipus i localització 

Es des del diàleg i la relació amb els factors naturals presents en cada lloc que 

interpretarem els elements de diferenciació tipològica, amb les constants d’ocupació dels 

lloms o bé inflexions a mig vessant en les valls obertes per part de molts nuclis de població, 

així com la implantació majoritària de masos als replans. 

 

Considerarem també els veïnats i els pobles disgregats, sorgits arran de l'agrupació espaial 

de diversos masos al voltant d'una església sense arribar a constituir una estructura urbana, 
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recolzaran sobre eixos amb nivell jeràrquic adequat als seus propis requeriments funcionals 

i d'accessibilitat. 

 

Com exemplificarem més endavant, es poden establir agrupacions residencials, eixamples i 

arees d'influència inmediata dels nuclis, concentracions agropecuàries, implantacions 

dotacionals o de serveis. 

 

El mètode es basa en la diferenciació de les següents hipòtesi d’unitats d'ocupació: 

 

- Sectors  d'influència inmediata de l'assentament configurant  entorns  permeables  de 

relació amb  el territori, proporcionats a les capacitats del nucli o agrupament, 

susceptibles de recolzar els mínims creixements, dèficits dotacionals del pròpi nucli o 

activitats agràries de suport com parcel.lacions per a horts. 

- Ambits susceptibles de transformació per a noves implantacions residencials, 

independents d'aquells creixements de nucli, localitzades a partir dels buits detectats en 

la pauta i amb formes d'ocupació que com veurem més endavant s'interpretaran des de 

la identificació dels models tradicionals agrupats i/o lineals. 

- Ambits susceptibles de transformació per activitats alienes a l'us agràri del sòl, projectats 

amb la finalitat de fornir sistemes dotacionals o de serveis d'abast territorial, que 

simultàniament hauran de participar de la pertinença a un àmbit de nucli, i del contacte 

amb un eix viari bàsic. 

- Concentració d'usos agropecuaris, amb els que es pretén donar resposta a la dispersió 

endèmica d'instal.lacions i edificacions que caracterítzen l'activitat en un territori amb 

forta presència pagesa. Entenem que aquesta opció no es contrària al manteniment 

d'aquestes instal.lacions en les explotacions dels masos, on es localitzen unitats 

concentrades d'habitat-producció. Les condicions d'ubicació vindran determinades més 

per la necessària connectivitat amb les àrees de conreus a través de vies secundàries 

que per l'àmbit del nucli. Ocuparan terrenys en àrees de conreu més inestables o erms, 

protegits paisatgisticament, que assolirant dimensions adequades a les intensitats i 

distàncies preceptives. 

- Ambits de manteniment i millora dels usos agràris preexistents, amb destinació 

prioritaria i exclusiva per als conreus. 

- Unitats paisatgístiques o de manteniment i millora de la identitat, d’interès per 

l'alternança que contenen a petita escala en un seguit de conreus i ondulacions arbrades, 

que les fa portadores de la imatge característica. 

 

A partir de la configuració d’aquest sistema d'unitats, voldriem exemplificar puntualment 

algunes pautes d'actuació, que sense ànim d'aportar solucions exclusives per al territori, 

permetin reflexar el criteri propositiu que entenem adequat i que parteix de la interpretació 

dels models tradicionals  detectats en les formes d'ocupació preexistents. 
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