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Elecció del programa

S’escull com a programa una Escola de permacultura per varies 
raons:
- Completa les mancances actuals del projecte de l’ajuntament 
de Sant Cugat de convertir-la en una Smart City
- Connecta la finca de Can Monmany amb els seus orígens 
agrícoles
- L’escola de permacultura més propera i única per ara a 
Catalunya es troba a Tarragona.
- Hi ha un increment de demanda i necessitat de ser sostenibles 
per respectar el planeta terra

¿Que és la permacultura?

La Permacultura és un sistema holístic de principis de disseny 
agrícola i social, polític i econòmic basat en els patrons i les 
característiques de l‘ecosistema natural.

Per ser més precisos, la permacultura és un sistema de 
disseny basat en principis ecològics.

Té moltes branques, entre les que es troben el disseny 
ecològic, l’enginyeria ecològica, disseny ambiental, la 
construcció i la gestió integrada dels recursos hídrics, que 
desenvolupa l’arquitectura sostenible i els sistemes agrícoles 
d’automanteniment modelats des de els ecosistemes naturals.

El terme permacultura (com a mètode sistemàtic) va ser 
utilitzat per primer cop per els australians Bill mollison i David 
Holmegren al 1978.
La paraula permacultura (en anglès Permaculture) es una 
contracció que originalment es referia a l’agricultura 
permanent, però es va ampliar per significar també cultura 
permanent, degut a que s’ha vist que els aspectes socials son 
part integral d’un sistema veritablement sostenible, inspirat en 
la filosofia de l’Agricultura Natural de Masanobu Fukoka.

L’agricultura natural de Masanobu Fukuoka, biòleg i filòsof 
Japonès, és el mètode per el qual es reprodueixen les condicions 
naturals tan fidelment com sigui possible per a que el sòl 
s’enriqueixi progressivament i la qualitat dels aliments cultivats 
augmenti sense esforços afegits.

La permacultura s’ha definit, des de els seus inicis als anys 70, 
com a una resposta positiva a la crisis ambiental i social que 
vivim.

“La permacultura es la filosofia de treballar amb, i no en contra 
de la naturalesa; d’observació prolongada i reflexiva, en lloc del 
treballs prolongats i inconscients; d’entendre les plantes i els 
animals en totes les seves funcions, en lloc de tractar-les com a 
sistemes mono-productius”
  Bill mollison

Centres de Permacultura a Espanya
La gran majoria d’aquest centres ofereixen cursos i estades de 
curta o mitja durada.
També hi ha organitzacions on-line que ofereixen cursos a 
distància.

L’Institut de Permacultura Montsant, per eixemple, ofereix 
tres tipus de cursos amb estança: un de 7 setmanes; de 6 
mesos; i de 12 mesos.
En els cursos es tracten els següents aspectes, que s’adapten 
segons l’estació de l’any:
- producció d’aliments
- agricultura regenerativa
- Reforestació de boscos
- Auto-construcció i bioclimàtica
- gestió de l’aigua
- Comunitat i treball en equip
- Pràctiques de disseny  
- Filosofia i teoria
- Cuina de productes d’estació amb el sol i llenya
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Al 2011 l’Ajuntament de Sant Cugat va posar en 
funcionament el primer carrer intel·ligent de Catalunya. Des 
de llavors Sant Cugat ha anat implantant diferents estratègies 
i teconologies pioneres per aconseguir convertir Sant Cugat 
en una Smart City.
L’Ajuntament està posant el focus en millorar la ciutat a 
escala ciutat. Però per aconseguir que les estratègies que 
s’implanten siguin 100% efectives cal tenir cura de l’escala 
humana ja que s’ha d’intervenir a la ciutat de manera 
holística.
La col·laboració dels ciutandans és un punt clau per l´èxit 
d’una ciutat sostenible. S’ha de començar per una bona 
educació i formació i promoure la participació social 
desenvolupant el sentiment de pertanyença a la comunitat. SMART PEOPLE_escala hum
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La permacultura és un sistema de disseny basat en 
principis ecològics.

Les tres ètiques bàsiques són:
 - Ètica 1: Cura de la terra: conservació del sòl, els 
boscos i l’aigua. Provisió per que tots els sistemes de vida 
continuïn i es multipliquin.
 - Ètica 2: Cura de les persones: ocupar-se d’un 
mateix, dels familiars i de la comunitat tenint cura que 
tothom pugui accedir als recursos necessàris per la seva 
existència.
 - Ètica 3: Repartició justa: redistribució dels 
excendents, reinvertint-los de nou en el sistema per 
proporcinar-los a les dues ètiques primeres. Cadascú ha de 
prendre només el qué necessita i compartir els excedents.            

A partir d’aquests principis ètics es defineixen 12 principis 
de disseny de la Permacultura que serveixen com a guies 
generals per guiar-nos dins de la gran complexitat natural i 
social alhora de desenvolupar un sistema sostenible.

Ús permanent

Ús semi-permanent

Ús puntual

Usuari extern

Usuari intern

Possibilitat de gestió externa

Funcions
- auditori
- Back stage
- magatzem

residència
- 8x Habitatges 1 habitació 
- 4x Habitatges 3 habitacions  
- 6x Habitacions individuals
- Espais de residència comuns
- administració de la residència

Espai teòric
- 9x Aules teòriques
- Biblioteca
- Reprografia
- Despatxos de professors
- administració
- Sala de reunions
- 3x Seminaris

Espai pràctic
- 6x Aules pràctiques
- 3x Sala d’estudis i ordinadors

restaurant
- Cuina
- menjador
- Terrassa

Horts
- Horts l’interior del recinte
- Horts a l’exterior del recinte

accés principal

Públic

privat

recepció 
- Punt d’informació
- Control d’accés

02_Captura i emmagatzema els recursos
Quan desenvolupem sistemes que emmagatzemen recursos 
mentre són abundants, podrem fer-los servir en moments de 
necessitat.

01_Observa i interactua
Quan ens prenem el temps de compromètrens amb la 
natura, podem dissenyar solucions que s’adaptin a una 
situació particular.

03_Obté un rendiment
Assegurar-nos de que estem rebent recompenses 
veritablement útils com a part de la feina que estàs fent.

04_Aplica la autoregulació i accepta la crítica
 S’han de descoratjar les activitats inapropiades per 
assegurar que els sistemes poden seguir funcionant 
correctament.

05_Utilitza i valora els recursos i serveis renovables
Si fem un millor ús de la natura, podrem reduïr el nostre 
comportament consumista i la nostra dependència dels 
recursos no renovables.

06_Produeix sense desaprofitar
Valorant i fent ús de tots els recursos que estàn disponibles 
per nosaltres, res es desaprofita.

07_Dissenya des de els patrons als detalls
Fent un pas enrere, podem observar patrons a la natura i 
societat. Aquest poden ser els pilars dels nostres dissenys, 
incloent els detalls a mesura que avancem.

08_Integra més que segrega
Al posar els elements correctes en el lloc correcte, es 
desenvolupen relacions entre ells i es donen suport.

09_Utilitza solucions petites i lentes
Els sistemes petits i lents son més fàcils de mantenir que 
els grans, fent un millor ús dels recursos locals i produïnt 
resultats més sostenibles.

11_Utilitza les vores i valora el que és marginal
L’espai intermig és on ocórren els events més interessants. 
Generalment, aquests són els elements més valuosos, 
diversos i productius en el sistema.

12_Usa i respón creativament al canvi
Podem generar un impacte positiu sobre el canvi inevitable 
observant cuidadosament, i després intervenint en el moment 
adequat.

10_Utilitza i valora la diversitat
La diversitat redueix la vulnerabilitat davant d’una varietat 
d’amenaces i s’aprofita de la natura única del medi ambient 
que habita.

RESIDÈNCIA (m2)
Habitatges 1 habitació 6 65 390
Habitatges 1 habitació testers 2 73 146
Habitatges 3 habitacions 2 117 234
Habitatges 3 habitacions tes-
ters

2 129 258

Habitacions individuals entrada 2 19 38
Habitació individual 1 1 23 23
Habitació individual 2 1 20 20
Habitació doble 1 54 54
Espais de residència  comuns 1 180 180
administració de la residència 1 35.5 35.5
Sala d’instal·lacions 1 48 48
TOTAL 1426.5

ESPAI TEÒRIC    (m2)
Aules teòriques 9 31 279
Biblioteca 1 217 217
Reprografia 1 14 14
Consergeria 1 12 12
Despatxos de professors 2 66 132
Espais comuns despatx 
professors

2 12 24

administració 1 20 40
Sala de reunions 1 28 28
Seminaris 1 1 31 31
Seminaris 2 2 21 42
Sala instal·lacions 2 16 32
Circulacions - 276 276
Lavabos  dones 2 23 46
Lavabos homes 2 20 40
TOTAL 1213

RECEPCIÓ   (m2)
Punt d’informació i control 
d’accés

1 26 26

TOTAL 26

ESPAI PRÀCTIC    (m2)
aula 1 1 116 116
Aula 2 1 77 77
aula 3 1 100 100
aula 4 1 77 77
Aula 5 1 135 135
Aula 6 1 115 115
Sala d’estudis i ordinadors pB 
i p1

2 226 452

Sala d’ordinadors p-1 1 62 62
Sala d’instal·lacions 1 106 106
TOTAL 1240

FUNCIONS    (m2)
auditori 1 230 230

Hall 1 93 93
Lavabos dones 1 24.5 24.5
Lavabos homes 1 23.4 23.5
Lavabos P-1 1 5.5 5.5
Circulacions - 76 76
Back stage 1 35 35
magatzem 1 25 25
Sala instal·lacions i magatzem 1 264 264
TOTAL 776.5

RESTAURANT    (m2)
Cuina 1 104 104
menjador 1 142 142
Terrassa semi-coberta 1 87 87
TOTAL 333

HORTS    (m2)
Horts a l’interior de la finca - 2830 2830
Horts a l’exterior de la finca - 22000 22000
TOTAL 22000

TOTAL CONSTRUÏT   (m2) 5015

COM ARRIBAR-HI?

OPCIÓ 1

Barcelona Can monmany

30 min

ETSAV Can monmany

12 min

OPCIÓ 2

Valldoreix

Can monmany

16 min

Valldoreix

Can monmany

10 min

OPCIÓ 3

ESCOLA DE PERMACULTURA A VALLDOREIX

Lidia Noé Pereira          Tutora: Mariona Benedito

CAN MONMANY


