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LA BOIXEDA, UN MAS SOSTENIBLE. 
Recuperació de l’economia rural tradicional i integració d’un nou turisme en el territori. 
 

Aquest projecte neix de l’anàlisi del municipi de Santa Pau, la Garrotxa. El coneixement i 
comprensió de la morfologia del territori i dels assentaments, l’estudi de la seva situació,  de 
l’evolució històrica i de la volumetria formal i funcional tant del nucli medieval com dels masos 
dispersats en les valls; m’ha permès detectar les mancances d’un territori ric en qualitat 
paisatgística, en matèria prima com amb turisme, tal i com ho anuncia el Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa.  

El nucli medieval de la pobla de Santa Pau es construeix gràcies a la concessió de mercat al 
1300, permetent construir a redós del castell, per tal de potenciar i controlar les transaccions 
econòmiques i mercantils que ja es duien a terme en el territori entre els diferents masos. Així 
doncs, amb el mercat setmanal s’inicia un equilibri en el municipi de totes les parts que el 
conformen NUCLI-MASOS-TERRITORI.  

Actualment aquest engranatge s’ha perdut, ja no existeix la figura del mercat i, per tant, els 
masos es despoblen, de l’agricultura i la ramaderia no se’n beneficia directament el municipi, 
sinó que ho fan les capitals de comarca i/o provincial, i el nucli històric només resta com a 
museu turístic dins de les rutes del Parc Natural.  

La meva proposta és la de recuperar el mercat setmanal en el nucli històric, tot aprofitant les 
porxades que ja varen ser dissenyades per a tal ús.  
Reutilitzar les plantes baixes de les edificacions com a tallers, comerços, restauració i d’algun 
equipament pels veïns, tal i com varen ser concebudes, dotant a l’espai públic de vida i 
concurrència sense vehicles estacionats.  
Per això, proposo la reconversió del aparcament interior actual per turistes , que ho sigui pel 
veïns, i per aquest aprofitar una parcel·la a l’entrada del municipi, a tocar de la carretera 
comarcal i vinculant-lo amb les rutes turístiques existents i proposades. 
Per l’aproximació del territori al turisme, més enllà dels volcans, proposo tres itineraris, un 
primer que recorre les vies històriques principals d’accés al nucli, un segon connectant les 
principals assentaments político-religiosos (castell amb les ermites dels Arcs i Sant Martí Vell) i 
un tercer unint la xarxa de masos que es troben a la mateixa cota a peu de muntanya. 
Per últim, incentivo la repoblació del masos pels veïns del municipi, tenint una responsabilitat 
vers les terres i la ramaderia d’autosuficiència i especialitzant-se en els diferents sectors: 
agricultura, ramaderia, producció de productes artesans, petites empreses i al turisme. És a dir 
concentrant els tres sectors (primari, secundari i terciari) en el propi mas, com a nucli 
econòmicament actiu. 
 
Aquesta última actuació és la que desenvolupo com a Projecte Final de Carrera. “La Boixeda, 
un mas sostenible. Recuperació de l’economia rural tradicional i integració d’un nou turisme en 
el territori.” pretén demostrar que una economia equilibrada és possible. 
El mas de la Boixeda consta d’un cos principal, un d’annexat i un altre de segregat. El cos 
principal seria d’ús públic, amb una planta baixa destinada a restauració, pel turisme del 
territori i una sala d’exposicions pels artistes que proposo participar en el projecte. A la planta 
primera i segona trobaríem l’hostal amb diferents tipologies d’habitacions, pels diferents tipus 
de turisme de la zona. El cos annexat correspon a l’habitatge pels masovers, recuperant el seu 
ús inicial, amb una planta baixa com a zona de nit i la planta primera amb les zones de dia. En 
el cos segregat es troben els tallers per a artesans del municipi i com a activitat d’oci pels veïns. 



Per altra banda, proposo quatre tallers-apartaments per a artistes, integrats en el bancals 
natural de les terres agrícoles del mas. 
 
Com a criteris principals per dur a terme el projecte han estat, la integració amb el territori de 
les noves actuacions, tant volumètriques com formals, la fàcil lectura de l’evolució de l’edifici 
mitjançant la recuperació d’espais i diferenciació mitjançant els materials utilitzats en cada cas, 
la no intervenció agressiva en els elements existents, proposant solucions desmuntables per a 
noves solucions futures i recuperables i reciclables per a altres usos.   
 

 

 

 


