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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 diver-
ses 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 desenvolu-
pament local de les nostres ciutats i territoris des d’un punt de vista integral, sense caure solament en la bana-
lització 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 vindica-
tives 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 conei-
xement, 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 mo-
ments a Catalunya.

El contingut d’aquesta assignatura optativa en format de Seminari, proposa la presentació del paradigma “pai-
satges 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 plane-
taris. una concertació per redreçar els paisatges en conflicte, actuar contra la banalització del territori i apro-
fitar 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 regio-
nals 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 cul-
turales 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 pre-
sentadas por el medio ambiente natural y de sucesivas fuerzas socia-
les, económicas y culturales, tanto externas como internas. Los paisajes 
culturales deben de ser seleccionados en base tanto a su valor univer-
sal 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 paisa-
je cultural en la Lista del Patrimonio Mundial, la unESCO atiende a varios 
aspectos específicos: su carácter holístico, la importancia de los paisa-
jes 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 Con-
vención 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 impera-

tivos 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 di-
mensió 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 totali-
tat, els elements naturals i culturals de la qual es consideren tots alhora. Convenzione Europea del Paesaggio, Firen-
ze, 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 po-
blacions desenvolupin un rol actiu en la gestió i la planificació del territori, i que segueixin responsables del seu pro-
pi 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 deter-
mina 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 tradicio-
nalment 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 valoració del dossier 
sobre el taller de projectes de paisatge, elaborat per cada alumne o grup d’alumnes.



PlA dE TREbAll

15 DE gEnEr Inici del taller i Seminari teòric sobre Paisatge. 
ETSaV. 8 hores

16 DE gEnEr Seminari teòric sobre Paisatge.  
ETSaV. 8 hores

17 DE gEnEr Treball de Camp:  
El turó de la Seu Vella i els paisatges de les Terres de Lleida.  
Visita al lloc i treball de camp. Pernoctació Lleida. 10 hores

18 DE gEnEr Treball de Camp:  
El turó de la Seu Vella i els paisatges de les Terres de Lleida.  
Visita al lloc i treball de camp. Pernoctació Lleida. 10 hores

19 DE gEnEr Treball de Camp:  
El turó de la Seu Vella i els paisatges de les Terres de Lleida.  
Visita al lloc i treball de camp. Primeres presentacions. 5 hores

21 DE gEnEr Taller de projecte. (tarda)  
ETSaV. 4 hores.

22 DE gEnEr Taller de projecte.  
ETSaV. 8 hores.

23 DE gEnEr Taller de projecte.  
ETSaV. 8 hores.

24 DE gEnEr Presentació i debat final del taller.  
ETSaV.  4 hores. avaluació de curs
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TAULELL BIBLIOTECA ETSAV



Títol: The Dynamic landscape : design, ecology and management of naturalistic urban planting ; edited by Nigel
Dunnett and James Hitchmough
Publicació: London [etc.] : Spon Press, 2004
Descr. fís.: IV, 332 p. : il. ; 25 cm
ISBN: 0-415-25620-8 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712:504 Dyn
Biblioteca ETSAB: signatura  712:504 Dyn

Títol: Event Landschaft? : Zeitgenössische deutsche Landschaftsarchitektur = Event landscape? : contemporary
german landscape architecture ; [Bund Deutscher Landschaftsarchitekten BDLA (hg.-ed.)
Publicació: Basel [etc.] : Birkhäuser, cop. 2003
Descr. fís.: 167 p. : il. (algunes col.) ; 31 cm
Nota: Text en alemany i anglès
ISBN: 3-7643-7016-5 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.036(43) Eve
Biblioteca ETSAB: signatura  712.2(43) Eve

Títol: Landscape urbanism: a manual for the machinic landscape ; Mohsen Mostafavi ... [et al.] ; edited by Mohsen
Mostafavi and Ciro Najle
Publicació: London : Architectural Association, cop. 2003
Descr. fís.: 176 p : il. ; 16 x 28 cm
ISBN: 1-902902-30-0
Biblioteca BRGF-Campus Nord : signatura  712 Lan

Títol: The Landscape urbanism reader ; Charles Waldheim, editor
Publicació: New York (N.Y.) : Princeton Architectural Press, cop. 2006
Descr. fís.: 295 p. : il. ; 23 cm
ISBN: 1-56898-439-1
ISBN: 978-1-56898-439-1
Biblioteca ETSAV: signatura  712.01 Lan
Biblioteca ETSAB: signatura  712.01 Lan

Títol: Neu verorten : zeitgenössische deutsche Landschaftsarchitektur = Making spaces : contemporary german
landscape architecture ; Bund Deutscher Landschafts Architekten BDLA (hg.)
Publicació: Basel [etc.] : Birkhäuser, cop. 2002
Descr. fís.: 181 p. : il. (algunes col.), plàn. ; 31 cm
Nota: Text bilingüe alemany-anglès
ISBN: 3-7643-6556-0 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.036(43) Neu

Títol: Recovering landscape : essays in contemporary landscape architecture ; James Corner, editor
Publicació: New York : Princeton Architectural Press, 1999
Descr. fís.: x, 287 p. : il. ; 23 cm
ISBN: 1568981791 (pbk.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.01 Rec
Biblioteca ETSAB: signatura  712.01 Rec



Autor: Reed, Peter
Títol: Groundswell : constructing the contemporary landscape / Peter Reed
Publicació: New York (N.Y.) : The Museum of Modern Art, cop. 2005
Descr. fís.: 168 p. : il. col. ; 28 cm
Nota: Publicat en ocasió de l'exposició homònima celebrada del 25 de febrer al 16 de maig del 2005, al Museum of
Modern Art, New York i organitzada per Peter Reed
ISBN: 0-87070-379-X (MOMA)
ISBN: 3-7643-7240-0 (Birkhäuser)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.036 Ree

Autor: Schwartz, Martha
Títol: The Vanguard : landscapes and gardens of Martha Schwartz ; edited by Tim Richardson
Publicació: London : Thames & Hudson, cop. 2004
Descr. fís.: 224 p. : il. col. ; 29 cm
ISBN: 0-500-51131-4 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.007(Schwartz) Sch

Títol: Theory in landscape architecture : a reader ; edited by Simon Swaffield
Publicació: Philadelphia (Penn.) : University of Pennsylvania Press, cop. 2002
Descr. fís.: XII, 265 p. : il. ; 26 cm
Col·lecció: Penn studies in landscape architecture
ISBN: 0-8122-1821-3
Biblioteca ETSAV: signatura  712.01 The

Autor: Turner, Tom
Títol: Garden history : philosophy and design : 2000 BC-2000 AD / Tom Turner
Publicació: [Abingdon] : Spon Press, 2005
Descr. fís.: IX, 294 p. : il., plàn. ; 25 cm
ISBN: 0-415-31748-7 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712(09) Tur
Biblioteca ETSAB: signatura  712(09) Tur

Autor: Vroom, Meto J.
Títol: Lexicon of garden and landscape architecture / Meto J. Vroom
Publicació: Basel [etc.] : Birkhäuser, cop. 2006
Descr. fís.: 351 p. : il. (algunes col.) ; 25 cm
ISBN: 3-7643-7525-6 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712(038) Vro
Biblioteca ETSAB: signatura  REF-DE-712

Autor: Wilson, Andrew
Títol: Influential gardeners : the designers who shaped 20th-century garden style / Andrew Wilson
Publicació: London : Mitchell Beazley, 2002
Descr. fís.: 192 p. : il. (principalment col.) ; 30 cm
ISBN: 1-84000-512-2 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.007(A/Z) Wil
Biblioteca ETSAB: signatura  712.007  Wil



BIBLIOGRAFIA QUE CONSTA A LA GUIA DOCENT DE L'OPTATIVA 
“PROJECTES EN PAISATGES CULTURALS”

Títol: Interpretazioni di paesaggio : Convenzione Europea e innovazioni di metodo ; a cura di Alberto Clementi
Publicació: Roma : Meltemi, cop. 2002
Descr. fís.: 335 p. : il. ; 24 cm
Col·lecció: Babele ; 14
ISBN: 88-8353-173-6
Biblioteca ETSAV: signatura  712 Int

Autor: Roger, Alain
Títol: Breu tractat del paisatge / Alain Roger ; traducció de Lourdes Bigorra
Publicació: Barcelona : La Campana, 2000
Descr. fís.: 215 p. ; 20 cm
Col·lecció: Obertures ; 8
Nota: Premi Ville à lire
ISBN: 84-88791-76-3
Biblioteca ETSAV: signatura  504.06 Rog
Biblioteca ETSAB: signatura  504.06 Rog

Autor: Gambino, Roberto
Títol: Il Parchi naturali europei : dal piano alla gestione / Roberto Gambino
Publicació: Roma : La Nuova Italia Scientifica, 1994
Descr. fís.: 323 p.
ISBN: 88-430-0245-7
Biblioteca ETSAB: signatura  712.23(4) Gam

Autor: Iniesta, Montserrat
Títol: Els Gabinets del món : antropologia, museus i museologies / Montserrat Iniesta
Publicació: Lleida : Pagès, 1994
Descr. fís.: 259 p. ; 22 cm
Col·lecció: Argent viu ; 10
ISBN: 84-7935-206-X
Biblioteca ETSAV: signatura  069 Ini
Biblioteca ETSAB: signatura  069 Ini

Autor: Prats, Llorenç
Títol: Antropología y patrimonio ; Llorenç Prats ; prólogo de Jean-Claude Duclos
Edició: 2a ed.
Publicació: Barcelona : Ariel, 2004
Descr. fís.: 171 p
Col·lecció: Ariel antropología
ISBN: 84-344-2211-5
Biblioteca ETSAV: signatura  39 Pra

Títol: Politiche e culture del paesaggio : nuovi confronti : Austria, Danimarca, Italia, Norvegia, Polonia, Slovenia,
Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti,Svizzera, Polonia ; a cura di Lionella Scazzosi ; testi di
Roberto Cecchi ... [et al.] = Landscape policies and cultures : new comparisons ; edited by Lionella Scazzosi ;
texts, Roberto Cecchi ... [et al.]
Publicació: Roma : Gangemi, [2001]
Descr. fís.: 270 p. : il. ; 30 cm
Nota: Text en italià i anglès
ISBN: 88-492-0264-4
Biblioteca ETSAV: signatura  719 Pol



Autor: Turri, Eugenio
Títol: Il Paesaggio come teatro : dal territorio vissuto al territorio rappresentato / Eugenio Turri
Publicació: Venezia : Marsilio, cop. 1998
Descr. fís.: 237 p. : il., fot. ; 22 cm
Col·lecció: Crítica
ISBN: 8831768654
Biblioteca ETSAV: signatura  712.25 Tur
Biblioteca ETSAB: signatura  712.01 Tur

Autor: Wagensberg, Jorge
Títol: Ideas para la imaginación impura : 53 reflexiones en su propia sustancia / Jorge Wagensberg
Publicació: Barcelona : Tusquets, 1998
Descr. fís.: 282 p. : il.
Col·lecció: Metatemas ; 54
ISBN: 84-8310-595-0 (cart.)
ISBN: 83-8410-595-0
Biblioteca ETSAV: signatura  167/168 Wag
Biblioteca ETSAB: signatura  1:53 Wag
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Programa

DimarTS, 15 De gener De 2013 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 Del Jardí de l’Edèn al gran jardí Mogol
Carmen Bonell

12:30 - 13:30 El paisatge des de la mirada del fotògraf
adrià goula

13:30 - 14:00 Debat

16:00 - 17:00 El paisatge des de la geografia
Francesc muñoz

17:00 - 18:00 Els paisatges culturals i espirituals
Josep maría mallarach

18:00 - 19:00 Els paisatges del Pla de Lleida
maria goula

19:00 - 19:30 Debat

DimeCreS, 16 De gener De 2013 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
Toni gironés

13:00 - 14:00 Projectes Biennal Europea de paisatge
marina Cervera

16:00 - 17:00 Paisatges de les pedreres
Catalina Salvà

17:00 - 18:00 Experiències de projecte i gestió de paisatges
pere Sala, observatori del paisatge de Catalunya

18:00 - 19:30 Debat



organitza Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori,  
Universitat Politècnica de Catalunya,  
en el marc del programa ERASMUS Intensive Program TESS

amb el patrocini

amb la col·laboració

ERASMUS Intensive 
Program TESS 
Ferrara
lisboa
Sant cugat del Vallès
barcelona

PRojEcTES  
En PAISATgES cUlTURAlS 
programa taller

curs 2012/2013 

Assignatura 
optativa 
línia Urbanística
DUot etSaV-Upc

17, 18 i 19 De gener De 2013 
El TURó dE lA SEU VEllA I ElS PAISATgES dE lES TERRES dE llEIdA 
llEIdA: PAISATgES dElS TURonS



“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 in-
dicador 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 rea-
litat 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 dels turons?
escollim el paisatge dels turons perquè  en el reconeixement dels mateixos descobrim un dels components fonamen-
tals de les terres de lleida. la dialèctica plana – turó és un dels trets de la diversitat dels territoris que enriqueix la 
qualitat dels paisatges de catalunya. 

Perquè els paisatges del Turó de la Seu Vella?
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 de les te-
rres de lleida.

els patrimonis del turó, com a testimoni de la territorialització i la història dels seus actors, és un recurs per la desco-
berta 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 des-
envolupament local i els recursos humans, tenim sempre informacions que permeten innovacions creativitat coneixe-
ment 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 ex-
terior 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 es estructura a través del coneixement paral·lelament a les mirades que tenim mentrestant que 
anem reconeixent les coses; aquet mirar i conèixer el denominem com veure, veure en profunditat de allò que tenim 



dintre i allò que anem construïen a fora. això es per nosaltres el paisatge cultural, paisatge que es forma en una mira-
da 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 desconegu-
des, que de cop i volta condicionen la geomorfologia del territori. el freàtic o les composicions pe-
dològiques 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 adve-
niments 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 tu-
rons, 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 signifi-
catius que el composen i que seran les bases del treball futur. estudiem la toponímia per no per-
dre 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 ele-
ments físics i elements intangibles de la historia col·lectiva. la interpretació del paisaje: narratives i 
entrevistes, vídeos, xarxes de recorreguts interpretatius del paisatge.

03. Algunes qüestions que ens proposem identificar

> la plana de les terres de lleida: del pirineu a l’ebre, geografies en transició
> lleida: riu, plana, tossals i turons; una ciutat que es veu de lluny

>  lleida i la plana: el substrat del territori format per capes
>  la forma del territori

> lleida: ciutat dels dos turons
>  els components i l’expressió social i econòmica en el paisatge

>  aproximacions a la ciutat: els recorreguts 
>  aproximacions a la ciutat: les vistes

>  la construcció del turó
>  les seccions del territori

>  el paisatge com a caràcter: el turó i la seva dimensió de “lloc de pau i trobada”
>  el turó com paisatge de religiositat i ecumenisme

>  el turó com paisatge de manifestacions: l’art 
>  el turó com paisatge de manifestacions: les manifestacions socioculturals

>  les “veus” i els noms del paisatge (de laryda a ilerda)
>  la percepció del turó des de la contemporaneïtat

>  la rosa dels vents des de l’aeroport de lleida: 
 paisatges de la diversitat, dels secans, a l’horta, als pirineus

>  les possibilitats de la gestió del paisatge com a recurs: 
 patrimoni projecte + innovació + desenvolupament
 economia, Formació, ecologia del territori, cultura, rutes, gastronomia, 
 natura, Salut, turisme, ornitològic, agroindustrial, rural



04. Programa

DijoUS, 17 De gener De 2013

09:00 - 09:30 Benvinguda a Lleida
pàrquing del Decathlon a l’entrada de lleida

09:30 Les panoràmiques de Lleida des del Riu, les zones d’horta  
i els secans de Sudanell– Alfès
acompanyats per ignasi aldomà, esther Fanlo, josep maria llop,  
josep maria puigdemasa

13:30 Dinar a Sudanell amb persones del poble i del seu Ajuntament
acompanyats per josep maría Sanjuan, alcalde de Sudanell

16:00 Sortida cap a Lleida

16:30 Visita al Museu de l’aigua, amb emili loncà
i el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, amb montse macià

21:00 - 22:00 Sopar – tertúlia al restaurant Jardí Clos  
(Museu de Lleida Diocesà i Comarcal) 
acompanyats per Xavier eritja, Salvador escudé, gloria picazo,  
miquel pueyo, emili loncà, manuel lladonosa.

Pernoctació a la Residència Sant Anastasi de Lleida.

DiVenDreS, 18 De gener De 2013

08:00 - 08:30 Esmorzar a la Residència Sant Anastasi de Lleida

09:00 El Turó de Gardeny i Turó de la Seu Vella de Lleida
acompanyats per pep tort i Frederic Vilà

13:30 Dinar - Tertúlia - debat al Turó de la Seu Vella de Lleida
acompanyats per anna olivé, ramón maria puig, 
eugènia rodriguez, pep tort

16:00 - 21:00 Taller de treball al Turó de la Seu Vella de Lleida

21:00 - 22:00 Sopar- tertúlia al COAC de Lleida
organitzat pel coac lleida

Pernoctació a la Residència Sant Anastasi de Lleida

DiSSabte, 19 De gener De 2013

09:00 - 09:30 Esmorzar a la Residència Sant Anastasi de Lleida

09:30 - 13:00 Presentació dels treballs dels equips

13:30 Sortida cap a l’ETSAV

(Durant la presentació dels primers resultats del taller comptarem amb la presència dels representants insti-
tucionals de l’ajuntament de lleida i de la Diputació de lleida).

* algunes persones estan per confirmar.
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“Cierra los ojos y verás” 

Joseph Joubert 1754-1824

aquesta imatge del territori ha estat transformada per l’evolució social i les transformacions agràries. entre la 
nostàlgia d’un patrimoni agrari de gran qualitat, que fou; i la realitat contemporània, paisatge és el gran conte-
nidor 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 conjunt?
-  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 pro-

tecció 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 del Consorci del turó de La Seu Vella de Lleida.

>  La nostra contribució serà l’elaboració d’un atlas sobre les formes dels territoris el turó de 
la Seu Vella i els paisatges de les terres de Lleida, 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 Pep Tort, Ignasi Aldomà, Carles Llop, +Altres (a.d)


	cursetsav2013_assignatura
	cursetsav2013_seminari
	cursetsav2013_taller
	cursetsav2013_treball

