1. ADJUDICANT UN PROGRAMA QUE CONNECTA LA
FINCA AMB ELS SEUS ORÍGENS
Com a problemàtica actual, es detecta que la utilització
agrícola existent es troba al marge de la Masia i s’ha
desvinculat d’ella ja que la majoría dels edificis estàn en
desús.
Can Monmany té un passat lligat al treball de la terra i a
l’agricultura com a modus vivendi. La cultura dels usuaris
de la finca era molt semblant a la filosofia que contempla la
permacultura: treballar amb, i no en contra, de la natura.
La proposta busca constantment com relacionar el conjunt
amb la terra al mateix temps que la dota de sentit i ús.

2. POTENCIANT ELS LÍMITS EXISTENTS
El conjunt existent es troba delimitat sòlidament al nord per
el celler, que fa de barrera.
L’oest de la finca es perceb també com a un límit contundent
per el conjunt d’edificis de la vivenda existent i per la
topografia, que s’eleva amb bastant pendent i comença el
bosc.
La proposta manté el tancament a nord i potencia el límit
existent a oest amb una construcció en barra, com si el celler
hagués girat i continués.

3. EXPANDINT I DIFUMINANT ELS LÍMITS DÈBILS
EXISTENTS

4. ADAPTANT LA NOVA CONSTRUCCIÓ AL TERRENY I A
LA MATERIALITAT DE LA ZONA.

La preexistència es perceb com a connectada amb l’entorn
per l’est i el sud, tot i que el mur existent i els edificis afegits
recentment impedeixen una connexió física. Aquest límits
existents a les vessants est i sud són uns límits dèbils i poc
contundents.
Es proposa extendre els límits i integrar-los en la topografía
com si fossin bancals de pedra que es van plegant.
D’aquesta manera es connecta la finca amb el paissatge.

Les construccions actuals estàn implantades sobre una
plataforma sense tenir gaire en compte els desnivells del
terreny.
La proposta treballa les edificacions en secció, connectant
la finca amb l’entorn a partir de la morfologia i paisatge
existents.
Totes les edificacions que es troben insertades al paisatge
(o semienterrades) tenen acabats reciclats i materials que
es troben al lloc, d’aquesta manera els colors i textures
d’aquestes peces seràn semblants als de la natura que els
acull.
També es reciclaràn els totxos dels edificis derribats i
s’utilitzaràn com a paviment.

5. MILLORANT LA PERMEABILITAT I ACCESSOS
A l’actualitat només es pot accedir a la finca per dos punts
situats als extrems est i oest del carrer. L’accés principal es
troba a l’oest i l’entrada de l’est és impracticable.
Es proposa l’accés principal per l’est ja que està ben
connectat amb el camí que va al poble i és a l’hora una de
les vessants que es perceb com a connectada i oberta cap a
l’exterior.
L’edifici de l’auditori i recepció fan de façana a l’entrada del
conjunt.
S’obren a més a més nous accessos secundaris que milloren
la permeabilitat i accés al conjunt i fan sentir Can Monmany
com a un indret més públic i acollidor.

6. CONNECTANT LA FINCA AMB EL PAISATGE
MITJANÇANT LES VISUALS.
La natura es podrà contemplar fàcilment des de l’interior de
la finca. D’aquesta manera el conjunt es perceb com a més
integrat en el paissatge.

RE-CONNECTAR LA FINCA AMB LA NATURA
La finca de Can Monmany ha estat sempre molt lligada a la
natura i agricultura com a modus vivendi però actualment
s’està deslligant cada cop més. Això és degut a dos factors:
l’abandó de les terres de cultiu i de la finca i la morfologia de
l’edificació que es perceb com a desconnectada del paisatge i
del terreny que l’acull.
Tot i que l’associació de l’Ortiga cultiva una petita part de les
terres, aquestes estàn fora dels límits del conjunt edificat i no
donen vida als edificis.
Així doncs, es proposa reconnectar Can Monmany amb
la natura no tan sols mitjançant el programa, sinó també
integrant la finca al paisatge i terreny que l’envolten.
Es respecta i conserven les pre-existències afegint noves
construccions que el complementen. Es tracta d’acollir la
pre-existència sense oprimir-la generant un nou complexe
volumètric que conservi la presència i perfil característics de
Can Monmany.
Fent un anàlisi de l’edificació existent i dels seus voltants
es decideix actuar per tractar els límits, integrar els edificis
en el paisatge i desnivells, millorar els accessos i potenciar
la percepció visual de l’entorn. A més es proposa la
permacultura com a programa que serà el nexe que lligarà
lo material amb lo cultural i històric i serà el motor que farà
funcionar Can Monmany de nou.
Amb les actuacions proposades es fa una diferencia entre
interior/exterior del conjunt i públic/privat que queda diluïda
des de l’interior de la finca però clara des de l’exterior. La
clau resideix en donar percepció de conjunt amb límits clars
desde l’exterior però relacionada amb els voltants sense
límits des de l’interior.
Es tracten els espais buits a sud i sud-est mitjançant fractals
triangulats. Aquests s’adapten als desnivells existents fent
modificacions mínimes on es col·loquen els camins per les
persones. Dins d’aquest fractals hi ha horts que els usuaris
cuidaràn i utilitzaràn com a aliment.
Es delimita la finca amb un mur que salva un desnivell
recordant als bancals existents.

Tancament a Oest
Es tanca el conjunt a oest amb les vivendes. Així queden situades a la zona més
privada i allunyada de la entrada principal i edificis d’ús comú.

Difuminar els límits a Est
Es col·loquen dos edificis d’ús molt públic semienterrats l’est. Des de l’interior
de la finca queden desapercebuts però donen façana a l’entrada principal des de
l’exterior donant privacitat a la finca.

Transició d’espais l’interior de la finca
Es col·loca el restaurant fent de filtre i separació entre una zona exterior molt
pública i una més privada. Actua també una transició d’alçades entre l’edifici
semienterrat el la casa pairal.

Casa de Blas - A. Campo Baeza
- Tectonico/ Estereotomico

Casa del Horizonte en Salamanca - Jesús Aparicio

Camins per les persones, l’aigua i horts
Es creen uns camins per les persones a sud i sud-est que resegueixen les linees
d’uns fractals que tracten els espais buits, i entre ells es planten els horts.
Es creen uns altres camins per l’aigua de pluja, que després es reutilitzarà, i
emfatitzen la transició entre natura i construcció.

Escales mecànicas a Toledo - José
Antonio Martínez Lapeña i Elias Torres

Espais verds a Cap Roig - Michèle i Miquel
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CAN MONMANY
ESCOLA DE PERMACULTURA A VALLDOREIX
Institut de Micocirurgía Ocular - Josep Llinàs

Hidalgo Hartmann - Camí amb piscina

Casa Cha Boa Nova - Alvaro Siza

Jardí Botànic de Barcelona - OAB
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E T S A V

Edificis existents a conservar
Després de fer un anàlisi d’estat dels edificis es decideix
conservar la major part d’ells per tal de conservar
l’interés històric-arquitectònic i identitari.

No s’intenta distingir ni imposar lo nou contra lo antic, però
si es fa èmfasi, a través dels nous edificis, entre integrat i
sobrepossat al paisatge.
Els edificis perimetrals nous que queden semienterrats es
perceben com a pesants i orgànics, establint una relació de
complicitat amb el terreny.
En canvi, les parts construïdes no enterrades són lleugeres
amb acabats inorgànics, enfatitzant que estàn sobreposades
al terreny o natura.
La idea principal resideix en no alterar i alhora potenciar
l’harmonía entre natura i arquitectura que fa atractiu
l’emplaçament.
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