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Abstract
Sota la denominació de paisatges culturals, entenem aquells territoris (urbans i territorials) que expressen
l’acció de l’home en la transformació de la natura i la construcció de paisatges singulars plens d’història i de
continguts. Tot és paisatge, i tot és paisatge cultural. Es tracta, tanmateix d’aprofundir les possibilitats dels
valors culturals per als projectes territorials renovats, incorporant en el coneixement dels mateixos les diverses ciències regionals aporten, en una mena d’aproximació que pretén ser multidisciplinar per comprendre la
complexitat dels llocs. En el curs es proposa l’anàlisi de projectes que tenen en la cultura i el desplegament dels
valors naturals, la configuració de paisatges d’interès patrimonial, i que serveixen per promoure el desenvolupament local de les nostres ciutats i territoris des d’un punt de vista integral, sense caure solament en la banalització de transformar parts del territori en parcs temàtics.

Continguts i Objectius del curs
Entre les múltiples accepcions per a la definició de paisatge, resulta cada vegada més profunda aquella que ho
presenta com expressió de la consciència de la mancança de qualitat dels nostres territoris. Un nou concepte
que experimenten els mateixos territoris a causa de l’ús i de l’abús de les societats que hi habiten.
A trenta anys de la Declaració de l’UNESCO sobre Patrimonis de la Humanitat (1972), i a sis anys de la Declaració del
Consell de Ministres de la Unió Europea sobre el Paisatge signada a Florència (2000) estem vivint a Catalunya una
especial mostra de sensibilitat social sobre les afectacions dels nostres paisatges. Una consciència, cada vegada
més compartida socialment, de insatisfacció sobre com i s’estan transformant els nostres territoris lliures.
Front a una visió que valora de manera molt superficial la qualitat visual dels mateixos, s’aixequen veus vindicatives de la condició polièdrica del “paisatge” com a nou paradigma que integra aquesta condició però també els
factors de la construcció objectual i matèrica dels nostres territoris transformats, el simbolisme que hi ha en el
seu substrat com a elements identitàris dels “llocs”, i sobretot la condició del paisatge com a escenari del coneixement, i de la cultura.
És des d’aquesta visió que té sentit una preservació dels paisatges més rellevants de Catalunya, però a l’ensems
una activa actitud per donar valor a “tots” els paisatges per conduir una acció territorial holística que eviti la
seva degradació i sobretot la confrontació social que provoca el desacord en tantes iniciatives sesgades que
degraden el nostre territori de manera irrecuperable: les noves estacions d’esquí, els parc eòlics, la implantació
de polígons industrials mal ubicats,..., per citar solament alguns dels temes de màxima polèmica en aquests moments a Catalunya.
El contingut d’aquesta assignatura optativa en format de Seminari, proposa la presentació del paradigma “paisatges culturals”, és una manifestació expressa dels valors dels paisatges propis de cada territori com a actius
per crear la concertació i el consens ampli a nivell social, entre els ciutadans dels municipis i els habitants planetaris. Una concertació per redreçar els paisatges en conflicte, actuar contra la banalització del territori i aprofitar el “genius loci” basat en la “cultura” i la “natura” com dos dels suports bàsics i genuïns per produir riquesa
econòmica i desenvolupament social amb un renovat compromís ètic per gestionar els nostres futurs.
Sota la denominació de paisatges culturals entenem doncs els territoris (urbans i territorials) que expressen
l’acció de l’home en la transformació de la natura i la construcció de llur medi socioeconòmic i cultural. Son
els paisatges plens d’història i de continguts que hom reconeix com exemples singulars i paradigmàtics. Tot és
paisatge, i tot és paisatge cultural. Es tracta, tanmateix d’aprofundir les possibilitats dels valors culturals per
crear projectes territorials renovats, incorporant en el coneixement dels mateixos les diverses ciències regionals aporten, en una mena d’aproximació que pretén ser multidisciplinar per comprendre la complexitat dels
llocs. En el curs es proposa l’anàlisi de projectes que tenen en la cultura i el desplegament dels valors naturals,
la configuració de paisatges d’interès patrimonial, i que serveixen per promoure el desenvolupament local de les
nostres ciutats i territoris des d’un punt de vista integral, sense caure en la banalització de transformar parts
del territori en parcs temàtics.
Paisajes Culturales, Definición
La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (1972),
el artículo 36 de la Guía Operativa para la Implementación de la Convención
del Patrimonio Mundial (versión aprobada en la Sesión 22 del Comité del
Patrimonio Mundial, diciembre de 1998), establece que: los paisajes culturales representan las obras que “combinan el trabajo de la naturaleza
y el hombre” de acuerdo al Artículo 1 de la Convención. “Son ilustrativos

de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo del
tiempo, bajo la influencia de limitaciones físicas y/o oportunidades presentadas por el medio ambiente natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas. Los paisajes
culturales deben de ser seleccionados en base tanto a su valor universal sobresaliente como a su representatividad en términos de una región
geocultural claramente definida y también por su capacidad de ilustrar los
elementos culturales esenciales y distintivos de tales regiones”. A la hora
de identificar, clasificar y considerar la inclusión de un paisaje cultural en
la Lista del Patrimonio Mundial, la UNESCO atiende a varios aspectos específicos: su carácter holístico, la importancia de los paisajes vivos representativos de formas de vida tradicionales y su papel en la configuración de unidades territoriales local y regional.
Tipología de Paisajes Culturales
En el artículo 39 de la Guía Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial se establecen las siguientes categorías:
a Paisajes diseñados y creados intencionalmente por el hombre, como
son los parques y jardines
b Paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados a partir de imperativos sociales, económicos, administrativos o religiosos; que pueden
ser a la vez paisajes vivos o paisajes fósiles (o relictos)
c El paisaje cultural asociativo, es decir elementos naturales asociados a
la religión o creencias, el arte o a la creación cultural en general.
Gairebé trenta anys després de la Convenció UNESCO, la Convenció Europea del Paisatge, s’insereix en el marc
dels treballs del Consell d’Europa en tema de patrimoni natural i cultural, del medi ambient i de l’autonomia local.
Alguns articles de la mateixa Convenció marquen un pas endavant i innovador en la concepció del paisatge i de la
seva dimensió cultural: La paraula “paisatge” connota una zona o un territori en la manera que els habitants del
lloc o els visitants ho perceben, l’aspecte dels quals o caràcter deriven de l’acció de factors naturals i/o culturals (o sigui antròpics). Tal definició té en compte la idea que els paisatges evolucionen amb el temps, gràcies a
l’efecte dels agents naturals i per l’acció dels éssers humans. Al mateix temps evidencia la idea que el paisatge
forma una totalitat, els elements naturals i culturals de la qual es consideren tots alhora. Convenzione Europea
del Paesaggio, Firenze, 2000, Cap.I - Disposizioni Generali , Articolo 1, 38. El paisatge juga un paper important
en qualitat d’element del medi ambient i del context vital de les poblacions, tant en les àrees urbanes com el les
àrees rurals, o sigui, per als paisatges amb caràcter excepcional i per a aquells del quotidià; per aquest motiu,
s’intenta aconseguir que les poblacions desenvolupin un rol actiu en la gestió i la planificació del territori, i que
segueixin responsables del seu propi futur.Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 2000, Cap. III- Commenti sulle disposizioni della Convenzione, Preambolo, 36
El paisatge cultural viu és la plena expressió d’una comunitat estable, que es basa en un model econòmic continu
i en l’ús de recursos renovables. Els factors que poden determinar la decadència dels paisatges culturals són
varis però alguns, més que uns altres, semblen pesar més. Entre aquests reconeixem la inestabilitat del model
econòmic, les fortes migracions, l’ús sempre majoritari de recursos no renovables. La destrucció d’un paisatge
cultural es determina per la pèrdua de valor dels elements d’identitat del lloc mateix, moltes vegades causats
per la prevalença de la component econòmica sobre les altres components que participen a la construcció i al
manteniment dels paisatges. El que ha de ser evident és la forta complementarietat entre acció humana i ambient natural: els paisatges culturals tenen un valor de biodiversitat molt alt, la conservació de la qual, al igual
que la seva destrucció, passa a través de l’acció de l’home. La gestió del paisatge esdevé fonamental tenint en
compte que una de les característiques més destacades de la convenció, i també de la proposició de Llei Catalana del Paisatge que el Parlament de Catalunya va aprovar el juny de 2005, és que tot el territori passa a ser
considerat paisatge. És, per tant, una visió molt diferent de la que tradicionalment ha regit els parcs i els espais
naturals protegits, perquè la nova definició de paisatge es refereix no solament als espais naturals, sinó també a
llocs amb activitats agropecuàries i àrees urbanes.

Mètode d’avaluació
L’avaluació del curs es realitzarà en base a l’assistència presencial a totes les sessions i a la valoracció del dossier sobre el taller de projectes de paisatge, elaborat per cada alumne o grup d’alumnes.

PLA DE TREBALL
20 DE GENER

Inici del taller i Seminari teòric sobre Paisatge.
ETSAV. 8 hores

21 DE GENER

Seminari teòric sobre Paisatge.
ETSAV. 8 hores

22 DE GENER

Treball de Camp:
El Rec Comtal, traça, memòria, paisatges.
Visita al lloc i treball de camp. 8 hores

23 DE GENER

Treball de Camp:
El Rec Comtal, traça, memòria, paisatges.
Visita al lloc i treball de camp. 8 hores

24 DE GENER

Taller de projecte.
ETSAV. 8 hores.

27 DE GENER

Taller de projecte.
ETSAV. 8 hores.

28 DE GENER

Taller de projecte.
ETSAV. 8 hores.

29 DE GENER

Presentació i debat final del taller.
ETSAV.  4 hores. Avaluació de curs

MAIG - JUNY

Seminari Intensiu.
Dues setmanes a determinar a Vicenza _ Italia per al grup
de 10 estudiants seleccionats en base a l’avaluació del curs
i l’expedient acadèmic
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“Tots els paisatges estan en mutació constant, perquè,
en efecte, el paisatge és el resultat d’una transformació
col·lectiva de la natura; és la projecció cultural d’una societat
en un espai determinat. I no solament en allò
que fa referència a la seva dimensió material,
sinó també a la seva dimensió espiritual i simbòlica”.
Joan Nogué, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

01. Paraules clau del taller. Introducció i preguntes
Què és el paisatge?
El paisatge és alhora el territori i la seva interpretació. És la manifestació de la vida del territori; la imatge dels
llocs. És el testimoni viu de la història del territori i de les accions que hi han desenvolupat les comunitats que
l’habiten; es un indicador de qualitat ambiental i l’expressió de la identitat cultural. Aleshores és la recreació d’un
imaginari del que és el territori. El imaginari es forma per les idees el treball i quan es comparteix el coneixement
quan es ve que això agredeix la realitat i la es transforma vol dir que estem projectant el paisatge, tot i que sabem que del món de les idees a la realitat hi ha una dialèctica sense fi.
Perquè hem de parlar del paisatge?
Perquè ens permet valorar l’estat de desenvolupament del nostre territori per una banda i perquè ens avisa de
l’esta t de la qualitat ambiental que se ha format de les idees, per l’altra; de manera que el paisatge és un recurs cultural per mostrar el que som i el que volem per al nostre territori y avui mes que mai ,això del paisatge,
representa un recurs econòmic per el desenvolupament local (cultura, festa, turismes) i així es tradueix en el
patrimoni més ric que podem transmetre de generació en generació. El cas que es proposa està relacionat a la
agricultura del secà i es un territori i es pressionat per un nou canvi tot i tot per entendre-ho.
Perquè el paisatge del rec?
Escollim el paisatge del rec perquè en el reconeixement del mateix descobrim un dels components fonamentals de la formació de Barcelona i dels municipis de seu pla. Així mateix constitueix la memòria del procés
d’implantació de les activitats econòmiques des de l’agricultura fins a la producció industrial. La dialèctica espai
d’aigua i urbanització, a més, és un dels trets de la diversitat del territori que enriqueix la qualitat dels paisatges
de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Perquè els paisatges del Rec Comtal?
Hi han paisatges que son el gran ‘armari de la nostra cultura’, el producte del treball esforçat i pacient que ha
brodat el territori amb una munió de traces i de signes. Ens mostren com els coneixements tradicionals contenen uns saber fer, eficient i sostenible. Paisatge que serven els valors de la serenitat i de la mesura en la transformació dels territoris, i la biografia de la gènesi i formació d’una cultura i del seu territori. Per tant estudiem el
paisatge dels turons perquè en llur apropiació podem veure els sediments de la cultura del Pla de Barcelona.
Els patrimonis del rec, com a testimoni de la territorialització i la història dels seus actors, és un recurs per la
descoberta d’aquests territoris per trobar les qualitats d’integritat, autenticitat, singularitat i exemplaritat en
l’aprofitament i l’habitabilitat del territori. El paisatge per nosaltres en aquests treball ha estat pensat sempre
com un recurs de desenvolupament local i els recursos humans, tenim sempre informacions que permeten innovacions creativitat coneixement i por fi desenvolupament econòmic i social.

02. Mètodes d’anàlisi: les capes del territori
Veure paisatge: mirar, observar, descriure, analitzar, interpretar
Si hem reconegut el valor de la lectura simplificada i ordenada del territori hem de admetre que veure el paisatge
vol di anar més allà, deturant-se a entendre en una observació minuciosa i descriptiva; descriure tot un mon interior i exterior de sensacions i idees. Sense una mirada intencionada, interpretativa no tenim paisatge i no assolim la
bellesa. Aquesta bellesa es formada per la opinió de la comunitat però també hem de valorar que te un especial punt
personal i subjectiu que permet una tensió cap a la llibertat. Aquesta llibertat s’estructura a través del coneixement
paral·lelament a les mirades que tenim mentrestant que anem reconeixent les coses; aquest mirar i conèixer el
denominem “veure en profunditat” allò que tenim dintre i allò que anem construïnt a fora. Això es per nosaltres el
paisatge cultural, paisatge que es forma en una mirada seccionadora de les capes del territori.

Així doncs, trepitjarem i analitzarem el territori d’estudi a través d’una lectura per capes. Així proposem reconèixer i descriure mitjançant el dibuix interpretatiu:
1. El substrat del territori format per capes: la historia geològica de la terra, capes més desconegudes, que de cop i volta condicionen la geomorfologia del territori. El freàtic o les composicions pedològiques dels sols que determinen el valor econòmic del sol agrícola perquè donen més o menys productivitat; les transformacions morfogenètiques del lloc,...; la topografia
conformada pels adveniments geològics i de les escorrenties de les aigües.
2. La forma del territori interpretant a morfologia dels valls, les terrasses i marges, i els altiplans i turons, i la seva relació amb es assentaments. a construcció de l’hàbitat i les formes
d’habitabilitat.
3. Les infraestructures que ens permeten la formació de l’hàbitat i dels espais de la producció i
els serveis necessaris en els diferents temps que construïm. Els components i l’expressió social i econòmica en el paisatge:
4. Les “veus” i els noms del paisatge que provenen de la terra, de l’aigua i de la vegetació. Per
posar en valor les coses del territori que formen el paisatge, donem un nom als elements més
significatius que el composen i que seran les bases del treball futur. Estudiem la toponímia per
no perdre la memòria de allò que era, i per entendre la construcció social del present a través
de la font d’informació del passat.
5. Els elements del patrimoni (del Pater-nomos) això és la regla generadora, representada per
elements físics i elements intangibles de la historia col·lectiva. La interpretació del paisatge:
narratives i entrevistes, vídeos, xarxes de recorreguts interpretatius del paisatge.

03. Algunes qüestions que ens proposem identificar
> La plana de l’aigua de Barcelona, de la muntanya al mar, geografies en transició
> Des de la Mina de Montcada fins al Born
> La plana de l’aigua de Barcelona: el substrat del territori format per capes
> La forma del territori
> La Barcelona dels pobles i el mosaic de barris
> Els components i l’expressió social i econòmica en el paisatge
> Aproximacions a la geografia del rec: els recorreguts
> Aproximacions a la geografia del rec: les vistes
> La construcció del Rec Comtal
> Les seccions del territori
> El paisatge com a caràcter: el Rec Comtal com a traça sediment d’història
> El Rec com paisatge de paisatges
> El Rec com paisatge de manifestacions: les manifestacions socioculturals
> Les “veus” i els noms del paisatge (els llocs del rec)
> La percepció del Rec des de la contemporaneïtat
> Les possibilitats de la gestió del paisatge com a recurs: patrimoni projecte + innovació
+ desenvolupament: Economia, Formació, Ecologia del territori, Cultura, Rutes, Gastronomia,
Natura i Salut, Turisme, etc

04. Programa
22 DE GENER DE 2014
MONTCADA I REIXAC
1. VISITA A LA CASA DE LA CULTURA DE MONTCADA I REIXAC:
Salutació de Daniel Molly, regidor de cultura de Montcada i Reixac, i xerrada de Tania Galán sobre els paisatges
de l’aigua a Montcada i Reixac
Responsables:
Tania Galán (Museu de Montcada i Reixac)
2. ITINERARI RIU BESÒS :
Visita guiada des del Museu de Montcada i Reixac a la zona de troballa del primer tram de la Mina de Montcada
dins el marge dret del riu Besòs.
Responsables:
Tania Galán (Museu de Montcada i Reixac)
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
3. VISITA MINA DE MONTCADA:
Visita a l’entrada de la mina de Montcada i el Reixagó
Responsables:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
Tania Galán (Museu de Montcada i Reixac)
4. VISITA CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA
Visita de la Casa de les Aigües de Montcada construïda per l’arquitecte Antoni Rovira i Trias
Responsable:
Tania Galán (Museu de Montcada i Reixac)
5. ITINENARI PEL BARRI DE CAN SANT JOAN (MONTCADA)
Itinerari pel barri de Can Sant Joan seguit el traçat cobert del Rec Comtal (carrer Reixagó)
Responsables:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
Tania Galán (Museu de Montcada i Reixac)
MONTCADA I REIXAC / VALLBONA, DISTRICTE NOU BARRIS (BARCELONA)
6 ITINERARI PEL REC COMTAL ENTRE MONTCADA I EL BARRI DE VALLBONA:
Recorregut pel caixer principal del Rec Comtal en el seu tram a cel obert entre Montcada i la zona ajardinada
del barri de Vallbona.
Responsable:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)

VALLBONA, DISTRICTE NOU BARRIS (BARCELONA)
7. VISITA A L’HORTA DE LA “PONDEROSA”
Visita a l’horta de la Ponderosa (antiga Quadra de Vallbona) i xerrada amb el Sr. Juan Ortuño,
el darrer agricultor i arrendador de terres del Rec Comtal.
Responsables:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
Ignasi Mangue (arqueòleg-historiador, Fundació Assut)
8. ITINERARI PERLS HORTS “INFORMALS” DE VALLBONA
Recorregut pel darrer tram a cel obert del Rec Comtal i els horts “informals” arrimats als seus marge.
Responsables:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
Ignasi Mangue (historiador i arqueòleg, Fundació Assut)
VALLBONA, DISTRICTE NOU BARRIS (BARCELONA)
/ TRINITAT VELLA, DISTRICTE DE SANT ANDREU (BARCELONA)
9. ITINERARI PEL REC COMTAL ENTRE VALLBONA I TRINITAT VELLA
Recorregut pel darrer tram a cel obert del Rec Comtal entre Vallbona i Trinitat Vella
Responsable:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
TRINITAT VELLA, DISTRICTE DE SANT ANDREU (BARCELONA)
10. VISITA CASA DE LES AIGÜES DE TRINITAT VELLA I NOVA
Visita de les instal·lacions de la Casa de les Aigües de Trinitat Vella
Responsable:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
Guia-testimoni:
Rafael Castelló (darrer encarregat de la Brigada d’Aigües de l’Ajuntament de Barcelona
a la Casa de les Aigües de Trinitat Vella i dels dipòsits de Trinitat Nova)
TRINITAT VELLA, DISTRICTE DE SANT ANDREU (BARCELONA)
/ TRINITAT NOVA, DISTRICTE NOU BARRIS (BARCELONA)
11. RECORREGUT SUBTERRANI ENTRE LA CASA DE LES AIGÜES DE TRINITAT VELLA
I ELS DIPÒSITS DE TRINITAT NOVA
Recorregut per les instal·lacions hidràuliques dins el túnel de connexió entre la Casa de les Aigües
de Trinitat Vella i els dipòsits de Trinitat Nova
Responsable:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
Guia-testimoni:
Rafael Castelló (darrer encarregat de la Brigada d’Aigües de l’Ajuntament de Barcelona
a la Casa de les Aigües de Trinitat Vella i dels dipòsits de Trinitat Nova)

TRINITAT NOVA, DISTRICTE NOU BARRIS (BARCELONA)
12. VISITA CASA DE LES AIGÜES DE TRINITAT VELLA I NOVA
Visita de les instal·lacions exteriors dels dipòsits de Trinitat Nova
Responsable:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
Guia-testimoni:
Rafael Castelló (darrer encarregat de la Brigada d’Aigües de l’Ajuntament de Barcelona
a la Casa de les Aigües de Trinitat Vella i dels dipòsits de Trinitat Nova)
SANT ANDREU, DISTRICTE DE SANT ANDREU (BARCELONA)
13. VISITA DE L’ARXIU DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Xerrada de Manel Martín sobre el Rec Comtal al segle XIX, i sobre alguns documents del Rec Comtal
a l’Arxiu del Districte de Sant Andreu. Presentació de Jaume Seda sobre el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias,
i de Maria Raya sobre la documentació de l’Arxiu del Districte de Sant Andreu
Responsables:
Manel Martín (historiador i membre del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias)
Ignasi Mangue (historiador i arqueòleg, Fundació Assut)
Guies:
Manel Martín (historiador i membre del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias)
Maria Raya (cap de l’Arxiu municipal del Districte de Sant Andreu)
Jaume Seda (president Centre d’Estudis Ignasi Iglesias)
14. ITINERARI I VISITA DEL MOLÍ DE LA TORRE DEL BELL-LLOC I L’AQÜEDUCTE ROMÀ
Recorregut pel traçat cobert de Rec Comtal de camí cap al molí medieval de la Torre del Bell-Llo
al cami vell de Santa Coloma, i visita dels restes de l’aqüeducte romà vora aquest molí del Rec Comtal
Responsables:
Manel Martín (historiador i membre del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias)
Jordi Petit (historiador i arqueòleg, membre del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias)

23 DE GENER DE 2014
EL CLOT, DISTRICTE DE SANT MARTÍ (BARCELONA)
15 ITINERARI PEL TRAÇAT COBERT DEL REC COMTAL AL BARRI DEL CLOT
Recorregut urbà pel traçat discontinu i alguns restes fossils del Rec Comtal al barri del Clot
Responsable:
Enric Hernández (filòleg, professor de secundària i autor del blog del Rec Comtal)
16 VISITA AL CENTRE CULTURAL DE LA FARINERA DEL CLOT
Xerrada a càrrec d’Enric Hernández sobre el blog del Rec Comtal, i xerrada dels membres
del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa sobre el Rec Comtal a la zona de Glòries.
Responsables:
Enric Hernández (filòleg, professor de secundària i autor del blog del Rec Comtal)
Membres del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

EL CLOT, DISTRICTE DE SANT MARTÍ (BARCELONA) / FORT PIENC, DISTRICTE D’EIXAMPLE (BARCELONA)
17 ITINERARI PEL TRAÇAT COBERT DEL REC COMTAL DES DE LA ZONA DE GLÒRIES
A LA ZONA DE FORT PIENC I ARC DE TRIOMF
Recorregut urbà pel traçat discontinu i cobert del Rec Comtal entre els barris del Clot (zona de Glòries)
i Fort Pienc
Responsable:
Enric Hernández (filòleg, professor de secundària i autor del blog del Rec Comtal)
Membres del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
LA RIBERA, SANT PERE I SANTA CATALINA, DISTRICTE CIUTAT VELLA (BARCELONA)
18 ITINERARI PEL TRAÇAT DEL REC COMTAL DINS ELS BARRIS DE LA RIBERA, SANT PERE I SANTA CATALINA
Recorregut pel traçat “fossil” cobert del Rec Comtal des el carrer del Rec (Comtal),
passejant pels barris de la Ribera, Sant Pere i Santa Catalina, fins arribar a l’antic Mercat del Born
Responsable:
Enric Hernández (filòleg, professor de secundària i autor del blog del Rec Comtal)
Membres del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
CENTRE CULTURAL DEL BORNE, DISTRICTE CIUTAT VELLA (BARCELONA)
19 VISITA DELS RESTES DEL REC COMTAL AL JACIMENT ARQUEÒLOGIC DEL CENTRE CULTURAL DEL BORN
Xerrada de Carme Miró i Manel Guàrdia sobre la presència històrica del Rec Comtal a l’antic barri de la Ribera,
així com els orígens del Rec i l’aqüeducte romà de Barcino
Responsables:
Carme Miró (arqueòloga i responsable del Centre de Documentació del Servei Arqueologia de Barcelona)
Manel Guàrdia (arquitecte i professor de l’EATSV, UPC)
TRINITAT NOVA, DISTRICTE NOU BARRIS (BARCELONA)
12. VISITA CASA DE LES AIGÜES DE TRINITAT VELLA I NOVA
Visita de les instal·lacions exteriors dels dipòsits de Trinitat Nova
Responsable:
Maria José Durán (geògrafa i membre de la Associació per la comissió per la recerca i la divulgació
de la memòria de Trinitat Vella)
Guia-testimoni:
Rafael Castelló (darrer encarregat de la Brigada d’Aigües de l’Ajuntament de Barcelona
a la Casa de les Aigües de Trinitat Vella i dels dipòsits de Trinitat Nova)

24 DE GENER DE 2014
Treball de Taller a l’ETSAV

27 DE GENER DE 2014
Treball de Taller a l’ETSAV

28 DE GENER DE 2014
Treball de Taller a l’ETSAV

29 DE GENER DE 2014
Treball de Taller a l’ETSAV i presentació de resultats
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20 I 29 DE GENER DE 2014

Lloc

ETSAV_UPC
Carrer Pere Serra, 1-15, Sant Cugat del Vallès T4

Pàgina web

http://paisajesculturales.50webs.com/

Curs 2012/2013
Assignatura
optativa
línia Urbanística
DUOT ETSAV-UPC

Programa
20 DE GENER DE 2014 VISIONS, POSICIONS
09:00 - 10:00

Paisatge?
A cura de Carles Llop, Josep Maldonado

10:00 - 11:00

Paisatge: conceptes, claus de lectura i aproximacions disciplinars
Carles Llop

11:00 - 11:30

Debat cafè

11:30 - 12:30

Els paisatges dels jardins i els fils de l’aigua
Jordi Sardà

12:30 - 13:30

El paisatge des de la mirada del fotògraf
Adrià Goula

13:30 - 14:00

Debat

16:00 - 17:00

Els paisatges ds de l’ecologia i l’aigua
Maria José Chesa

17:00 - 18:00

El paisatge des de l’arquitectura i les accions artistiques
Marta Serra

18:00 - 19:00

Debat

21 DE GENER DE 2013 ESTRATÈGIES I PROJECTES
09:00 - 10:00

Paisatges culturals
Carles Llop

10:00 - 11:00

Territori lenti, una manera d’entendre el paisatge
Josep Maldonado

11:00 - 11:30

Gestió conscient, ètica i responsable del paisatge
Albert Cortina

11:30 - 12:00

Debat cafè

12:00 - 13:00

Projectes des de i en el paisatge: Fer del lloc un paisatge
Toni Gironés

13:00 - 14:00

Projectes Biennal Europea de paisatge
Maria Goula

16:00 - 16:30

Entendre i representar el paisatge
Catalina Salvà

16:30 - 17:00

El rio, la mina, el pueblo, la plaza
Arturo Calderón

17:00 - 18:00

Experiències de projecte i gestió de paisatges
Pere Sala, Observatori del paisatge de Catalunya

18:00 - 19:00

Els paisatges de l’aigua a Barcelona
Manuel Guardia, Ignasi Mangue

19:00 - 19:20

La ciudad del Lago. Morfogénesis del paisaje contemporáneo
de la Sabana de Bogotá
Arturo Calderón

19:20 - 19:40

Rutes i relats sonors: experiències de construcció de paisatges
Marta Carrasco i Sergi Selvas

19:40 - 20:00

Porta Trinitat Collserola
Marc Fabrés
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Curs 2012/2013
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DUOT ETSAV-UPC

“Cierra los ojos y verás”
Joseph Joubert 1754-1824

Aquesta imatge del territori ha estat transformada per l’evolució social i les transformacions urbanes. Entre la
nostàlgia d’un patrimoni territori de gran qualitat, que fou; i la realitat contemporània, paisatge és el gran contenidor de memòria i al mateix temps de present. La gran qualitat del conjunt patrimonial d’aquests vells territoris
ens posa algunes preguntes i ens porta a explorar en la seva condició de ‘paisatge cultural’, això és: un territori
ple d’història i patrimoni, fet per la societat que l’ha modelat des del treball; encara viu des del punt de vista de
la producció i de l’habitabilitat, que es mostra a través de les institucions culturals que l’estudien i es preocupen
per la seva conservació i gestió, per tal de gaudir-lo econòmica i culturalment.
- Quin son els trets patrimonials fonamentals d’aquest fil de l’aigua del rec comtal?
- Quins son els elements essencials que el composen?
- Com s’ha constituït i com ha evolucionat?
- Quines estratègies projectuals dels usos i espais es poden plantejar per un equilibri entre protecció i desenvolupament ?
- Com gestionar adequadament la preservació dels valors industrials patrimonials, i al mateix
temps permetre un desenvolupament econòmic i social que usi aquests espais?
- Qui són els agents que poden desenvolupar estratègies conjuntes?
Abordarem conjuntament aquestes qüestions, amb la col·laboració de les persones que serven la memòria del rec, i
les institucions que en tenen cura o l’han de gestionar, i la ciutadania que el viu i el reivindica.
> La nostra contribució serà l’elaboració d’un Atlas sobre els territoris del rec comtal i el pla de
l’aigua de Barcelona , i un Quadern de estratègies i propostes de paisatge. El treball serà conjunt com a Taller, si bé i ens organitzarem en grups d’estudiants per a la elaboració dels materials específics.
> El mètode de treball i l’organització l’establirem en les sessions oportunes de coordinació en
els tallers a classe.
> Durant l’elaboració del treball determinarem l’abast dels lliuraments de materials, i les dates
de lliuraments parcials.
TUTORS DE CAMP

Tania Aguado, María José Durán, Carles Llop, Ignasi Mangue

