
Centre de destil•lació -> Unitat  amb capacitat de gestionar 
  la concentració gracies al canvi de fase.

Ruralizer -> Aptitud que adopta la autosuficiència com a motor d’enriquiment 
 personal i aprofita la sinergia d’actes com a estratègia de creixement.

-Hoy es el turismo masivo, entendido industrialmente, con sus equipamientos crecientes, 
con su urbanización asociada, que artificializan y sustituyen sus paisajes, la mayor 
amenaza para el mantenimiento de la naturalidad del Pirineo. Si el aprovechamiento 
humano es también un “ecosistema”, éste ha mudado, es claramente invasor y dominante. 
Y, como consecuencia, allá donde llega se desvanece el rostro milenario de la montaña.
Todos los paisajes cambian, pero estas alteraciones entrañan pérdidas tan fuertes de 
entidad, que hacen necesario, por equilibrio indispensable, un incremento de la 
preservación del paisaje... Si no, los sueños se nos volverán pesadillas.-
 Martinez de Pisón demostra d’aquesta manera que els mecanismes urbans 
necessiten una major atenció quant es traslladen a altres territòris, com és el cas del 
tursime. La segona alerta vé, llavors, del mal enfoc: Durant la globalització hi ha hagut 
una gran fixació en els elements urbans i s’han donat per alt o derivatius els elements 
rurals; quant en cambi la transformació ha sigut per igual.

La globalització es tròba definida com l’estratègia global dels essers humans per a 
permetre un mon sostenible per nosaltres i les futures generacions. La primera alerta 
surt de la pròpia definició denominant l’humanitat com a primer i únic responsable i no 
els essers que la formen.
Especialment perillós perqué els essers humans sóm essers ja madurs i l’humanitat es 
troba en maduració, i per tant, sense capacitat de previsió i contról.

 
_Extret de http://www.spatialagency.net/_ -> Es tracta d’un projècte 
que mostra una nova forma d’observar com els edificis i espais poden ser produïts. 
Desviant-se respecte l’enfoc tradicional arquitectònic de com es produeixen I s’enfoquen 
els edificis, Spatial Agency  proposa un pla d’oportunitats molt mes extensible on els 
arquitectes i els no-arquitectes puguin operar. Suggereix altres formes de fer arquitectura.
 La tercera alerta apareix en la pròpia maduració de la cultura, que demostra que 
el creixement ( en aquest cas la millora de l’enfoc dels edificis a travers de grups 
interdisciplinars) no surt dels pròpis organs formals sinó de grups i persones aliènes a 
aquests organs formals. 
  
                        
_Les masies són sistèmes que durant més de 1000 anys han demostrat models de 
sostenibilitat vinculats a aprofitaments territorials segons les sinèrgies que surten entre 
tots els agents. Avui en dia les masies són un cas d’obsolescencia genèric del modél de 
globalització i del qual s’en destila la quarta alerta: si la masia es diferencia d’aquesta  
solament en que el seu ambit i desenvolupament són particulars i no globalitzats; perqué 
llavors hi ha tant dificultat per trobar-hi la forma d’introduirles en el sistèma de globlització? 

Agencia Espacial:

Eduardo Martinez de Pisón:

Postulats d’alerta sobre la globalització: 
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DIY:  _do it yourself, produir materials
 derivats.

Contractes: A+ _Mod._206.Enero12
   agrario o interes social
   _Mod._181.Enero12
   fijo discontinuo

       B+ _Mod._151.Enero12
   apoyo emprendedores

Gestió de materials per colectius
o bé pel pròpi usuari.
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Evitar la pressió de l’hipoteca:
___
hipoteca= subarrendament 
reducció sou=augment de la producció 
 economies “neofamiliars”
___
2 treballadors qualificats en horari intensiu 

demimensuals /1 lloguer

Nomadisme 2.0 : Sedentarisme infrastucturat

Cadenes Neoartesanals: 

   Cadenes personalitzades de varis
   productes 

Multiples velocitats:
Espai/vs/temps

Vies paisatge 
 (v:1/1-1/3)
Vies rodades 
 (v:1/4-1/30)
Vies de transport massiu 
 (v:1/50-1/300)
Vies de comunicació
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Limited edition / Personalitzat
___
cicles econòmics: Concepte de 
supermercat territorial
___
cicles productius: Clusters de km0

FEEC _Refugis

 _Escalada/treking/btt/trail     
 Nous Usos_MountainSkating

  _Des_nitritzadors

  _Bio_Massa

  _Apicultura
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Pla de rehab. Lletó

Espai era (espai colectius/grans obratges)

Espai hospedatge (familisteri)

Espai valors afegits 
(taller/magatzem/hort/I+D)

Espai energia (...)

Sistema equip.

Unitat Andami (parasit massies)

Unitat Feixa (rehab. de pendents)

Unitat Hibernacle (intersticis agraris)

Xarxes territorials

Poligons històrics 
 (industrials/memòria/paisatge)

Poligons de movilitat
 (btt/GR/ramaderia)

Poligons de producció
 (reforestació/agricultura/relax)

Poligons d’energia
 (hidrograf/termica/biotica(digestions)/eolica)

Poligons de tecnificació 
 (silvicultura/biomaterials/informació)
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D’autosuficiencia

Rural.
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La MASIA MASIA, o MASIA+Innovacio i Autonomia basa el seu 
desenvolupament en l’ús de tots aquells avenços tecnològics i ideològics que permeten 
l’increment de cicles autoproductius. Així es porta a considerar models antics (però 
tècnicament elaborats) i a descartar actituds econòmiques (que actualment es presenten 
com cicles que funcionen solament amb l’externalització de problemes).  

* Unitats de condensacio’

Cicle d’un Ecosistèma Autosificient

Cicle del Sistèma Urbà
_Recursos
_Residus

* Unitats de processament

* Unitats de xarxa

* Unitats de transformació

=>Aquests espais són fruit del 
propi sistema i època en que vivim 
i es troben plenament arrelades en 
la cultura humana. En ells es dona 
una condició d‘entitat plural que 
tracta els camps intel•lectual, 
imaginatiu i projectual.
Poden formar part de cicles 
autosufients però sobretot són 
ideals per cicles oberts (amb 
producció de residus).

                    Tot i que la paraula 
hacker ens fa pensar en pirateria; 
són gent que es defineix com: 
personas que se dedican a <<programar de forma 
entusiasta>>(1) y creen que <<poner en común 
la información constituye un extraordinario bien, y 
que además para ellos es un deber de naturaleza 
ética compartir su competencia y pericia elaborando 
software gratuito y facilitando el acceso a la 
información y a los recursos de computación 
siempre que ello sea posible>>,(2) . En l’actualitat 
l’activitat hacker ja no es sol en el camp informàtic.

                  són recintes on grups 
de gent comparteixen i s’ajuden en 
creacions. A diferencia dels hackers, 
aquests treballen en objectes. 
Potser per això no tenen per que
ser comunitats “obertes”; i si estan 
més vinculades a l’oci com a vector 
propulsor. En tota la recerca que he 
dut a terme ho definiria com 
“worckshops d’amateurs\inventors 
que produeixen per al seu propi ús”, 
encara que ho suposo un estat 
embrionari.

Els makerspace

Els hackerspace 

* Unitats de vinculació

La Masia2.0: 

La Masia: 

Límit del sistèma original de les masies 

Esquema funcional de les masies 

· hipòtesis de l’autosuficiencia del coneixement 
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Prisma d’estat cristal•lí:

            L’estat cristal•lí: El present treball és un projecte emmarcat en un procés participatiu i en 
constant desenvolupament a través els diferents agents que el vagin articulant.  El procés de
publicació partirà d’una cristal•lització del punt en que es troba en cada moment com la eina 
executiva no determinativa, en aquest cas, el PFC. Visiteu:  http://pyreneetiger.wordpress.com/
            El Prisma:  Geometria que permet identificar uns àmbits genèrics (localistes i terriotrians)
 i emmarcar el context sobre el que es desenvoluparàn les sinèrgies. 


