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1. Introducció 
 
 

L’estudi treball es desenvolupa en vuit capítols i un annex de gràfics, el primer 
capítol és la introducció general, el segon planteja la hipòtesi de l’estudi i els 
objectius, el tercer capítol introdueix el territori de l’Alt Llobregat, el quart tracta 
de l’estudi de la mineria a l’Alt Berguedà, el capítol cinquè tracta de l’estudi 
dels projectes de desenvolupament regional que es basen en el patrimoni 
cultural, el sisè capítol inicia l’anàlisi del territori de l’Alt Llobregat amb la 
finalitat d’aproximar-se a una proposta de projecte de desenvolupament 
territorial basat en el patrimoni cultural de la mineria, el capítol setè  presenta 
algunes conclusions, el capítol vuitè recull la bibliografia utilitzada i, finalment, 
el capítol novè inclou els anexos gràfics, plànols i imatges. 
 
Per a la introducció del territori de l’Alt Llobregat es fa alguns apunts de 
l’evolució demografica, les activitats productives, el model empresarial del 
Berguedà  i es fa una consderació sobre la crisi i la reactivació econòmica. 
 
Per a l’estudi de la mineria a l’Alt Llobregat s’exposen al capítol quart un seguit 
d’apartats que pretenen donar al lector una visió general del que representa 
la mineria a l’Alt Llobregat. Un primer apartat on es sintetitza l’activitat minera 
al Berguedà, que s’explica a través de les seves etapes històriques de forma 
que es situa el context de l’estudi. Un segon apartat on es descriuen algunes 
elements del patrimoni miner i industrial; les mines i les construccions de la 
mineria, les colònies mineres, el cas singular de Guardiola de Berguedà, com a 
nucli urbà nascut de l’activitat minera i industrial, i finalment es tracten les 
construccions del transport. Al tercer apartat s’introdueix un apunt de la relació 
del patrimoni miner amb l’industrial, el natural i el cultural en general. 
 
Quant a l’estudi dels projecte territorials basats en paisatges culturals es 
presenta al capítol cinquè un recull interessat d’aquesta informació 
aconseguida. En el primer apartat s’inclouen alguns conceptes introductoris,  a 
partir de cites d’autors especialistes que s’han considerat rellevants, a mode 
“d’estat de l’art”.  En un  segon apartat s’explora la publicació anomenada 
“Projectant l’eix del Llobregat”, extraient-ne algunes parts que s’han considerat 
fonamentals per a l’actual estudi, amb la perspectiva del projecte a l’Alt 
Llobregat. I finalment, en aquest capítol s’han estudiat altres exemples 
d’aplicació de projectes basats en paisatges culturals, el Hudson-Mohawk 
Heritage Area RiverSpark, a Estats Units, Le Creusot a França i l’Emscher Park a 
Alemanya. 
 
Quant a l’aproximació a la proposta a l’Alt Llobregat, per un costat s’ha iniciat 
l’inventari del patrimoni del carbó, amb la detecció d’alguns dels elements 
que el conformen, i per altre s’ha iniciat l’anàlisi gràfic de l’Alt Llobregat amb 
l’elaboració de sis plànols de l’àrea de l’Alt Llobregat en conjunt, a escala 
1:100.000, i l’elaboració de tres  plànols de la zona compresa entre Guardiola 
de Berguedà i La Pobla de Lillet a escala 1:5000. Els plànols de conjunt inclouen 
diferents temes: Els espais d’interès natural, la xarxa hidrogràfica, la topografia, 
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l’edificació, la vialitat i el patrimoni de la mineria. Els plànols a escala 1: 5.000 
suposen una mirada en detall,  l’estudi de la possibilitat de traçat d’un itinerari 
entre els dos nuclis urbans de Guardiola i La Pobla, recorrent un tram del riu 
Llobregat.  

 
Finalment, al capítol setè, s’inclouen algunes conclusions sobre el compliment 
dels objectius i la validació de la hipòtesi, sobre el que queda per estudiar i 
sobre la detecció d’un esquema bàsic a partir d’algunes pautes que es 
repeteixen en l’anàlisi efectuat.  
 
En l’annex es recullen els plànols de l’anàlisi i s’inclou un recull d’imatges 
complementàries que han sorgit de la recerca. 
  
Quant a la metodologia de l’estudi, aquesta es situa en cada capítol, de 
forma detallada. 
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2.  Objectius i Hipòtesi  
 

2.1 Hipòtesi  
 
La mineria del carbó pot esdevenir un argument principal per a la creació d’un 
projecte de desenvolupament territorial al paisatge cultural de l’Alt Llobregat. 
 
2.2 Objectius  
 

1. Estudi del patrimoni de la mineria del carbó al Berguedà.  
 
2. Estudi dels projectes territorials per al desenvolupament regional que es 
basen en els paisatges culturals. 

 
a. Estudi dels projectes territorials per al desenvolupament regional que es 
basen en els paisatges culturals. Estat de l’art. Principis bàsics. 

 
b. Estudi d’alguns casos d’aplicació en context nacional i internacional. 
 
3. Aproximar-se a una primera proposta de projecte en aquest entorn.  
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3. Introducció al territori de l’Alt Llobregat 

 
 
El territori que comprèn la zona d’estudi s’anomenarà l’Alt Llobregat. 
S’anomenarà d’aquesta forma perquè sembla més encertat de referir-s’hi per 
una característica pròpia de la seva realitat física, es a dir reconeixent que es 
tracta bàsicament de la conca de la part alta del Llobregat, que no pas pel 
límit administratiu comarcal o municipal. A més, aquesta denominació 
reconeix l’espai com part d’un àmbit més ampli, el riu Llobregat, que dona una 
dimensió capaç d’integrar un territori d’abast nacional. Val a dir no obstant, 
que l’Alt Llobregat coincideix amb l’Alt Berguedà.  
 
El Llobregat neix a les fonts de Castellar de N’Hug i travessa gran quantitat de 
municipis fins a la seva desembocadura al delta a tocar de Barcelona. Es 
tracta d’un eix vertebrador de la zona central del territori català. El corredor 
del Llobregat és també un espai de comunicació, una via que connecta la 
ciutat i la muntanya. Al llarg del temps ha tingut una transcendència cabdal 
en la història i la configuració dels municipis que travessa. El riu ha estat 
fortament utilitzat com a motor per a la producció industrial, i en especial pel 
procés d’industrialització des de començament del segle XIX.  
  
L’Alt Llobregat ocupa 647 km2 i compta amb 18 municipis que tenen una 
població de 26.000 habitants, dels quals 17.000 es troben a Berga, la capital de 
comarca i la resta als demés municipis, on destaquen els nuclis de Bagà (2.362 
hab.), La Pobla de Lillet (1.312 Hab.) i Guardiola (1.007Hab.). 
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 Grafic. n.1.Supefície dels municipis de l’Alt Llobregat. Font: Arxiu autor. 

 
Quant als municipis de l’Alt Llobregat, es fa notar en particular que Berga 
presenta algunes característiques un tant diferenciades de la resta. El nucli de 
Berga té una importància bàsica en aquest territori; és la capital de comarca i 
el nucli més poblat amb diferència, i exerceix les funcions de  centre en l’àmbit 
del  Berguedà i d’espai frontissa  entre lAlt Berguedà i el Baix Berguedà. S’entén 
que no pot deixar de considerar-se dins aquest estudi, encara que és 
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considera d’una forma més aviat tangencial. Es treballa amb l’expectativa de 
que l’enllaç del projecte territorial de la mineria i el nucli de Berga, s’efectués a 
través del Canal Industrial de Berga (veure apartat 4.3). 
 
 
 
Per a la introducció del territori de l’Alt Llobregat s’ha utilitzat dades generals 
dels municipis de l’Idescat i també de l’Estudi de l’impacte socioeconòmic del 
turisme al Berguedà.   
 

 
3.1 El Berguedà. Evolució demogràfica recent 
 
L’evolució demogràfica del Berguedà al llarg de l’últim segle ha passat per 
diferents fases. Des de principis del segle XX fins a finals dels seixanta, va 
experimentar un creixement suau (al voltant de l’1% anual acumulat) però 
continuat, fins a arribar a doblar gairebé la població que tenia a principis de 
segle. Va assolir el seu màxim als anys seixanta amb uns 48.000 habitants. 
 
A partir d’aquí, tant l’Alt com el Baix Berguedà experimenten un fort retrocés, 
amb una pèrdua de gairebé la meitat de la població en el primer cas i de 
l’ordre del 25% en el segon. La crisi del tèxtil i el tancament de les mines de 
carbó, que són les dues activitats econòmiques bàsiques,  expliquen aquesta 
disminució del nombre d’habitants. 
 
Aquest retrocés demogràfic sembla, però, haver-se frenat i a partir dels 
noranta la població s’estabilitza.   
 
Berga, en contrast, ha anat concentrant progressivament població i activitat 
econòmica, experimentant una forta embranzida a partir dels anys quaranta, 
amb ritmes de creixement propers al 2% anual acumulat, fins als vuitanta, en 
què es va suavitzar tot i que ha tornat a situar-se per sobre del 2,5% en l’últim 
quinquenni. 
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 Grafic. n.2 Població dels municipis de l’Alt Llobregat. Font: Arxiu autor. 
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3.2 Cap a la diversificació productiva 
 
Al llarg del darrer quinquenni, el Berguedà ha enregistrat un creixement del PIB 
del 2,8% anual de mitjana, xifra lleugerament inferior a la mitjana catalana i de 
les comarques properes que podem utilitzar com a referència: la Cerdanya, el 
Solsonès, la Garrotxa i el Bages. L’actual model productiu del Berguedà és 
força diversificat: hi ha un sector agrícola i ramader rellevant. També existeix 
una indústria que encara manté un paper important gràcies al 
desenvolupament de nous sectors com l’alimentari, el metal�lúrgic o l’elèctric, 
que substitueixen els tradicionals de la comarca. Finalment, el sector terciari, 
que ha generat gairebé dos terceres parts del PIB de la comarca i la 
construcció han estat els sectors clau del creixement dels últims anys, abans de 
la situació de crisi actual. 
 
El sector primari té una representació molt major que la mitjana catalana. La 
ramaderia està en creixement (bovina i porcina) i, en canvi, les activitats 
agràries de la comarca travessen greus dificultats, que comporten una 
disminució d’explotacions, de superfície conreada i d’ocupació. De fet, el 
creixement del seu VAB en els últims cinc anys ha estat inferior a l’increment de 
l’economia berguedana. La indústria manté un paper molt destacat, tant pel 
seu pes dins del conjunt dels sectors productius de la comarca com pel que fa 
a l’ocupació, amb una especialització en aquest sector si  comparem 
aquestes dades amb les generals de Catalunya. Els principals establiments es 
concentren als municipis de Berga, Gironella, Puig-reig, Avià, Olvan i Casserres.  
 
La construcció va esdevinir un dels sectors que va incrementar més 
significativament el seu pes dins l’economia berguedana, com el principal 
artífex del creixement a la comarca en l’impuls del boom  immobiliari. 
Actualment el seu estancament repercuteix en la  resta de sectors. 
 
El sector serveis aporta més de la meitat del PIB del Berguedà, tot i no assolir la 
mitjana catalana. Destaquen aquells dirigits al benestar de la població 
resident, com la sanitat i els relacionats amb el sector turístic (hoteleria, 
restauració). La indústria ha estat un dels trets característics de la comarca i ha 
patit una forta reestructuració, amb un creixement negatiu del 2,8% anual de 
mitjana ja abans de la situació actual.  
 
Les produccions manufactureres, que han tingut un gran pes dins de la 
indústria local, són també les més afectades per la competència internacional 
derivada del nou context global, la qual cosa ajuda a explicar aquesta recent 
evolució. 
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3.3 Un model empresarial en transició 
 
Els canvis productius dels darrers anys han trasbalsat l’estructura empresarial 
que antigament es concentrava en poques grans empreses. L’estructura 
empresarial actual de la comarca es caracteritza per la seva diversitat, en 
petites i mitjanes empreses amb preponderància d’empresaris locals.  
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 Grafic. n.3. Evolució del PIB per principals sectors d’activitat.  
  Font: Impacte socioeconòmic del turisme al berguedà.  
  Cambra de comerç de Barcelona. 

 
El model productiu de la comarca és lluny d’estar estabilitzat. La indústria, com 
s’ha esmentat, encara no ha acabat el seu procés de reconversió, tot i que 
l’obertura de l’autovia enceta una sèrie de noves oportunitats en aquest 
camp, tal com queda palès amb el projecte del nou polígon d’Olvan, una 
mostra que la Generalitat aposta pel creixement industrial del sud de la 
comarca. La construcció, després d’uns anys d’eufòria, ha entrat en una fase 
regressiva, la qual cosa ha afectat tota la cadena d’activitats relacionades 
amb el sector. El fet que els professionals treballin a la Cerdanya pot 
incrementar els problemes d’ocupació. L’agricultura, tot i el seu important 
paper en l’ordenació i conservació del territori rural, té una minsa aportació a 
l’economia comarcal. 
 
Tal com es refereix a  l’estudi sobre l’impacte econòmic del turisme al 
Berguedà. En aquest context, el turisme pot esdevenir un sector clau per 
generar riquesa i ocupació i amb una incidència transversal en una sèrie de 
sectors de l’economia berguedana. 
 
Davant el debat existent sobre la complementarietat o no entre els àmbits de 
la indústria i del turisme, a efectes sobretot d’impacte ambiental i paisatgístic, 
el dilema no és tant optar per un sector o un altre com escollir un model en el 
qual les dues activitats puguin conviure de forma harmoniosa. De fet, el nou 
model industrial, molt més respectuós amb el medi ambient, ho fa plenament 
possible. 
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3.4 Crisi i reactivació econòmica 
 
Es podria tenir dubtes sobre la pertinença del present estudi, ja que la situació 
de crisi  obliga a grans sacrificis econòmics i en aquest context la despesa s’ha 
de evitar en allò que no és necessari.  

 
Una infraestructura d’activació patrimonial comporta un cert risc, ja advertia 
Llorenç Prats del perill de la inviabilitat d’alguns projectes d’activació 
patrimonial, de greus fracassos deguts a una mala planificació.  
 
D’altra banda però, cal ser conscients que sense despesa no es genera 
benefici.  
 
S’ha explicat que el model empresarial de l’Alt Berguedà està en un moment 
de canvi en què ha de jugar un paper important el sector del turisme. La  
indústria encara no ha acabat el seu procés de reconversió,  la construcció, 
després d’uns anys d’eufòria, ha entrat en una fase de  caiguda amb la 
conseqüent afectació de la cadena d’activitats relacionades i l’agricultura, 
tot i el seu important paper en l’ordenació i conservació del territori rural, no 
aporta tot el que seria desitjable a l’economia comarcal. 

 
En aquest context, un projecte com el present pot suposar un rellançament per 
a la totalitat dels sectors econòmics, la posada en valor d’un territori esdevé un 
valor afegit per a les seves activitats econòmiques, per a les seves indústries, 
per als seus productes. És una publicitat que s’hi dona, una marca distintiva. Es 
tracta d’un projecte que pot esdevenir el catalitzador per a  una reactivació 
econòmica regional.   
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4.  Patrimoni miner a l’alt berguedà 
 
En aquest capítol es fa una pinzellada de l’abundant patrimoni miner que 
trobem a l’Alt Llobregat, no es pretén fer una recerca exhaustiva de tots els 
elements existents,  però si donar una visió general del que ha estat i del que és 
avui aquest patrimoni.  
 
Per a l’estudi de la mineria a l’Alt Llobregat s’ha efectuat una extensa recerca 
documental i aquesta s’ha complementat amb treball de camp.  
 
S`ha pogut estudiar la mineria a partir de fonts diverses amb la lectura atenta 
de la bibliografia que s’ha aconseguit, però també amb la recerca en fons 
especialitzats començant pels arxius municipals de l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà, passant pels quaderns topogràfics de delimitació municipal 
facilitats per L’instituto Geogràfico Nacional,  a la abundant col�lecció local de 
la Biblioteca Ramon Vinyes de Berga, a la visita al museu de les Mines de Cercs 
o la consulta a la gerència del cadastre i a la Direcció General d’Administració 
Local.   
 
S’han mantingut entrevistes amb agents implicats i especialistes com Rosa 
Serra o Montserrat Ribera. S’ha realitzat també treball de camp, amb la visita a  
les bocamines del Far,  el museu de les mines, l’exterior de la Torre de l’Olano i 
la central tèrmica vella, entre d’altres. 
 
L’activitat de la mineria ha estat present a la zona des de la segona meitat del 
segle XVIII amb les primeres descobertes de jaciments de lignit. Posteriorment 
s’ha desenvolupat de forma paral�lela a les diferents etapes de la 
industrialització catalana i ha estat present fins el 2007 quant tanca la mina de 
Saldes.  

 
Amb la mineria, lAlt Berguedà ha viscut el seu moment de màxima esplendor 
d’ activitat econòmica i demogràfica, i amb la seva desaparició la crisi mes 
accentuada.  
 
La forta especialització de la zona en la mineria  ha deixat diferents empremtes 
al territori que amb el pas del temps s’han convertit en part de la seva 
identitat, un tret distintiu de les persones que l’habiten i dels seus paisatges. 

 
 
 
 
4.1 L’activitat minera al Berguedà 
 

En aquest apartat es presenta, en forma de síntesi, un seguit d’etapes que 
caracteritzen la presència de la mineria a la conca de l’Alt Llobregat.  
 
4.1.1 Etapes històriques 
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Els primers indicis de prospeccions mineres es remunten a finals del segle XVIII,  
No obstant,  no és fins  la meitat del s.XIX (l’any 1851) que hi ha referència de 
les primeres mines (a la Pobla de Lillet). A partir del 1855 s’atorguen nombroses  
concessions mineres,  encara que  l’explotació de les mines a nivell industrial es 
comença uns anys després. 
 
Per a la definició de les etapes històriques de l’activitat minera s’ha utilitzat la 
Publicació Terra de Carbó i també alguns elemenst de Els trens del Berguedà. 
 
 
 
Primera etapa. (fins a 1893). Els primers temps.  
 
Les primeres notícies de jaciments de carbó mineral a l’Alt Berguedà es 
remunten a l’any 1780. Es tracta de permisos d’explotació per alimentar 
algunes fargues de ferro i coure i forns de vidre. 
  
En aquesta etapa es dóna la construcció de les primeres infraestructures de 
transport, el tramvia de sang que portava el carbó des de la Consolació fins a 
Berga des d’on es portava el carbó fins al “Ferrocaril económico de Manresa a 
Berga” (a Cal Rosal). També en aquesta etapa s’’inicia la construcció del tren 
des de Cal Rosal a Guardiola que després de diferents dificultats, sota 
l’empara de l’industrial José E. De Olano y Loyzaga, arriba a Guardiola el 1904. 
 
 
Segona etapa (1893-1914). L’època d’or de les mines. 
 
El 1893 es comencen a explotar les mines de carbó del Catllaràs (a La Pobla 
de Lillet) que adquireix l’empresa Asland l’any 1901. La gran fàbrica de ciment 
del Clot del Moro necessitava el carbó de combustible, aquestes mines es 
mantenen actives fins després de la Guerra civil. 
 
De la mà de l’enginyer de mines i industrial José E. de Olano y Loyzaga 
s’aconsegueix en pocs anys assolir la desena producció de carbó més 
important d’àmbit estatal.  
 
L’any 1904 arriba el tren a l’estació de Fígols - Les Mines i a Guardiola. Una 
impressionant xarxa de plans inclinats i telefèrics portava el carbó des de les 
mines situades a diferents nivells fins a l’estació. 
 
En aquesta etapa es construeixen les colònies mineres de Sant Corneli i Sant 
Josep, que a partir de 1920 s’amplien amb la colònia de la Consolació, per 
allotjar els miners i les seves famílies seguint el model de colònia industrial. 

 
A principi del s. XX s’inicia la construcció de la Colònia de la Vall, a Peguera, i 
el conjunt d’instal�lacions mineres (bocamines, plans inclinats, magatzems, 
tallers etc.  
 



Patrimoni del carbó. Paisatge cultural i projecte territorial a l’Alt Llobregat                                                  Pàg. 13 

 
 

A l’inici del s.XX, també s’inauguren les explotacions a Malanyeu, Saldes i 
Guardiola. Amb l’arribada del tren a Guardiola, el 1904, l’estació del tren es 
converteix en un punt important de comunicacions i de transport de viatgers i 
de productes que des de l’Alt berguedà es distribueixen arreu de Catalunya: 
fusta, carbó de les mines i ciment del Clot del Moro.   
 
El 1914 s’inaugura el ferrocarril del Clot del Moro a Guardiola. Al costat mateix 
de l’estació comença a formar-se el nucli de Guardiola, tot d’edificacions 
alineades a la carretera, plenes de comerços i de serveis que es converteix en 
un important nucli miner i industrial. 
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 Grafic. n.4. Dinàmica de la producció de lignit en milers de tones. 1942-1986. Font: El Berguedà, una   
comarca d’industrialització antiga. 

 
Tercera etapa. Entre Guerres: de la Primera Guerra mundial (1914) a la fi de la 
Guerra Civil (1939).  
 
L’esclat de la Primera  Guerra Mundial i la consegüent manca de carbó 
determina un segon moment d’intensificació de l’explotació minera. 
 
El 1924-26 es construeix la mina Nova, coneguda també amb el nom de la 
Consolació que es convertirà en el centre d’explotació i comunicacions més 
important de la comarca. Prop d’aquesta mina, on ja funcionava el rentador i 
bona part dels tallers, el 1929 s’inaugura la primera central tèrmica de Cercs i 
l’any següent el nou rentador de carbó, al mateix temps que creix el nombre 
de tallers i magatzems i s’amplia l’estació de Fígols - les Mines. 
 
Durant els anys trenta es posen en explotació les mines de Vallcebre, les del 
Collet de Guardiola i les de Saldes. L’Alt Berguedà es converteix en la zona 
minera més important de Catalunya. Milers de persones treballen directa o 
indirectament a la mina. Gent vinguda d’arreu s’instal�la a les colònies mineres 
o als pobles de Bagà, Guardiola, La Nou, Vallcebre, Saldes, Cercs i a la 
mateixa Berga. 
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Quarta etapa. Els anys durs de la postguerra. 
 
Amb la postguerra el carbó es va convertir en un combustible molt preuat que 
es pagava a preu d’or. S’obren nous centre d’explotació, es construeixen els 
telefèrics de Vallcebre, la Grallera i el Collet i el 1953 s’obre una important via 
de comunicació subterrània (el transversal M.Teresa). 
 
Les condicions laborals a les mines són complicades, amb falta de seguretat, 
amb incidents relacionats amb l’explosió de grisú, els racionaments de la 
postguerra,  sous baixos i forta repressió. Tot això acaba generant les primeres 
vagues del franquisme. 
 
La mineria al Berguedà amb els primers anys del franquisme pateix un fort 
control polític ja que el moviment guerriller dels maquis hi era força present. 
Alguns dels maquis més coneguts, com Ramon Vila Caracremada o Marcelí 
Massana  havien treballat a la mina. 
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Grafic. n.5. Plantilla de les empreses mineres (Carbons de Berga i Carbons Pedraforca). 1940-1985. Font: El 
Berguedà, una comarca d’industrialització antiga. 

 
L’última etapa: de la mecanització definitiva a l’actualitat. 
 
A la darrera etapa, la progressiva modernització del país i la substitució del 
carbó pel fuel-oil o l’electricitat motivarien la progressiva davallada de les 
explotacions mineres. Una bona part de les empreses mineres, les més petites i 
incapaces d’adaptar-se a les noves tècniques, posen fi a la seva activitat.  Les 
úniques empreses actives, que es mantindrien fins els anys recents (Carbones 
de Berga i Carbones Pedraforca) destinarien tota la seva producció a les 
centrals tèrmiques. 
 
La companyia elèctrica per abastir la central tèrmica (inaugurada l’any 1971) 
impulsa la modernització de les mines, d’aquesta manera es mecanitzen els 
sistemes de transport, i tractament del carbó, que comporta també la 
reorganització de la plantilla, es substitueix el treball manual per les màquines, 
disminueix el nombre de treballadors al mateix temps que s’inicia un procés 
d’especialització. 
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Des de 1975 i fins 1985 es produeix l’explotació de les capes més superficials del 
carbó, amb la tècnica de l’explotació a cel obert que comporta un fort 
impacte ambiental. 
 
Finalment, la crisi del carbó precipita el procés de davallada, amb el 
tancament de les últimes explotacions properes a la central (1991) i només es 
manté en actiu la mina de Saldes que aconsegueix sobreviure amb ajuts 
estatals.  
 
El 2007, tanca aquesta explotació i s’acaba definitivament la explotació 
industrial del carbó a l’alt Berguedà. 
 
 
 
 
4.2 El patrimoni miner i industrial 

 
 

4.2.1 Les mines i les construccions de la mineria 
 
A. Les mines.  
 
Les mines són les construccions subterranies per a l’explotació de minerals. A 
l’Alt Llobregat es tracta d’un conjunt de galeries, d’una immensa xarxa de 
túnels que recorren el subsòl seguint les vetes del carbó. Tan sols a la zona de 
Fígols, es superen els 40 km de  galeries subterrànies. 
 
Els minaires han estat durant dècades internant-se cada dia sota terra per 
aquestes galeries, antigament en condicions precàries, en espais reduïts sense 
llum natural i sovint amb risc d’explosions i esfondraments.  

 
La porta d’entrada a la mina és la bocamina.. 1  
 
B. Les construccions de la mineria 
  
L’activitat minera és per sobre de tot una activitat industrial i per tant, les 
construccions que genera són les pròpies d’aquest tipus d’activitats, a 
continuació se’n citen algunes de representatives. 
 
Llímpies. S’anomenaven així popularment els rentadors de carbó. En aquestes 
construccions es destria el carbó de materials afegits i es classifica per mides 
segons el seu destí.  A finals del s.XIX aquest procés consisteix en una tria 
manual i el realitzaven les dones i els joves, però acaba essent, en alguns casos 
un complex sistema mecanitzat, que exigeix la construcció d’una gran 
infraestructura, a peu del ferrocarril.  
                                            
1 És molt explicatiu el títol de la tesi doctoral de Jaume Domenech que tracta la mineria a les 
conques dels Rius Caudal i Nalón, “La superfície i lo invisible”.  
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Tolves. Les tolves són els dipòsits. En gran quantitat de punts trobem 
construccions on era necessari d’emmagatzemar el carbó per després poder 
transportar-lo. 
 
Tallers i magatzems. Aquestes instal�lacions apareixen a prop de les galeries i 
pous. Els magatzems són edificacions que alberguen maquinària que intervé 
en el procés d’extracció i transport, amb els seus recanvis que es van 
actualitzant tècnicament. De tallers n’hi ha de molts tipus: de fusteria, de 
mecànica, d’electricitat, de pneumàtica i de lampisteria. La tecnologia 
europea capdavantera es troba allunyada d’aquests centres de treball i això 
obliga a crear importants tallers que esdevenen l’ànima de la mina i centres 
de formació de primer ordre. Al taller de fusteria es fan des de mànecs fins a 
motlles (de rodes, de components elèctrics, pneumàtics etc.) que després es 
fabriquen a la forja i al taller mecànic. El taller de lampisteria es té cura de 
totes les làmpades de llum (oli, carbur i bateria) i de seguretat. 2 
 
4.2.2 Les colònies mineres 

 
L’Alt Llobregat també compta amb colònies industrials. Les colonies de Sant 
Corneli, Sant Josep i la Consolació, al terme municipal de Cercs (Berguedà), 
són els seus grans exemples de colònies mineres. 
 
A més d’aquestes colònies, a l’Alt Llobregat es funden assentaments obrers al 
costat dels conjunts industrials del Clot del Moro, a la vall de Peguera (Fígols), al 
Collet (Guardiola de Berguedà) i al terme municipal de Berga. 34.  
 
Es pot dir que la construcció de colònies mineres es basa en el model de les 
colònies tèxtils de la comarca del Berguedà i d’altres llocs de Catalunya que 
estava ja plenament consolidat5.  
 
No s’ha pretès entrar en aquest apartat en estudiar les colònies industrials  a 
l’Alt Llobregat, entenent que aquest no seria l’objectiu del present treball. Val a 
dir que hi ha extensos estudis sobre les colònies industrials, quant al que 
representen basicament al territori català 6, quan a la transformació 
econòmica i i urbana que suposen 7, i fins quant a la seva valorització com a 
recurs patrimonial 8, entre d’altres. 
 
Així, com a breu apunt introductori, es citen alguns apunts de les principals 
colònies. 
                                            
2 SERRA ROTÉS, ROSA El carbó: una proposta interdisciplinar.(2000). Museu de la ciència i 
de la Tècnica de Catalunya  
3 ROSA SERRA ROTÉS Les colònies mineres de Sant Corneli, Sant Josep i la Consolació 
(Cercs, Berguedà). Treballs de la societat catalana de geografia. n. 36. Vol VIII.   
4 ROSA SERRA ROTÉS I ALBA BOIXADER (2007). Viure al peu de la mina. Les colònies 
mineres de Cercs. Zenobitia edicions. Consorci Ruta Minera. 
5 Colònies industrials (veure bibliografia) 
6 Colònies industrials 
7 Jordi Clua 
8 Tesi Pere Vall 
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Quant a la colònia de Sant Corneli, les obres de construcció es van dur a terme 
entre 1893 i 1918 i comptava amb serveis com l’església, l’escola, la fonda , 
l’economat o camp de futbol entre d’altres.  A la dècada de 1960 arriba a 
allotjar més de tres mil persones. Actualment acull el Museu de les Mines de 
Cercs, que l’ha restaurat en part,  i allotja unes cent cinquanta persones. 
 
La Consolació es va començar a construïr el 1911 i es va acabr el 1926 i 
comptava amb els serveis d’escola, dispensari, economat, cafè, i església i 
concentrava  totes les infrastructures de la mina: tallers, magatzems, rentador 
de carbó i estació de tren. Actualment resta abandonat i com a zona 
industrial. 
 
Quant a Sant Josep és tracta d’un conjunt d’habitatges annex a la 
Consolació. Actualment s’han restauart alguns d’aquests habitatges que 
s’usen de segona residència. 
 
A destacar del conjut, La Torre d'Olano, la casa de l’amo, que tal com en 
moltes colònies, exerceix una funció representativa.  
 
 
4.2.3 El poble miner. El cas de Guardiola de Berguedà 
 
Els nuclis urbans de l’Alt Berguedà han experimentat en major o menor mesura 
una transformació deguda a l’activitat minera i industrial. 
 
Es particularment interessant el cas de la formació del nucli de Guardiola de 
Berguedà, per quant es tracta d’un nucli urbà generat per aquesta intensa 
activitat minera i comercial. Guardiola deu en bona part la seva existència a 
la mineria i per tant, és un bon exponent de l’impacte que ha generat la 
mineria al paisatge de l’Alt Llobregat. 
 
Pera a l’estudi de la formació del nucli de Guardiola de Berguedà s’ha utiitzat 
la revista l’erol9,  imatges del llibre records d’un instant, i plànols de la cartoteca 
de l’ICC i de una planimetria a escala 1/1000 de l’iGN. 
 
La zona que ocupa l’actual nucli de Guardiola és el punt de trobada de dos 
rius, el Llobregat que arriba de Castellar de N’Hug passant per La Pobla de 
Lillet i el Bastareny que arriba de Bagà. 
 
En aquest punt de trobada es produeix un eixamplament de la vall que es 
torna a tancar al sud en direcció al Collet. Al nord de la confluència hi trobem 
un pendent ascendent menys pronunciada que la resta de contorn, fins a 
Brocà, on comença la serra de Sant Marc. 
 
Aquestes punt és també un creuament de vies de comunicació.  Des de 
Berga, resseguint el riu, arriba una important via que a Guardiola es divideix, 
                                            
9 La major part de la información escrita s’extreu de la revista L’Erol, suplement n.3, “Guardiola 
de Berguedà. Cruïlla de camins”. 



Patrimoni del carbó. Paisatge cultural i projecte territorial a l’Alt Llobregat                                                  Pàg. 18 

 
 

cap a La Pobla i Ripoll, en direcció est,  i cap a Bagà, la Cerdanya i França, en 
direcció nord. 
 
Per estudiar la formació d’aquest nucli urbà s’ha partint del moment anterior a 
la industrialització en aquest entorn. 
 
En aquest moment la zona pertany a diferents municipis. Per un costat el terme 
de Brocà amb les antigues parròquies de Gavarrós i Gréixer i per altre costat el 
de Sant Julià de Cerdanyola, amb els termes de Sant Climent de la Torre de 
Foix,  Sant Llorenç i Guardiola. També al nord la zona limita amb el terme de 
Bagà. 10 
 
A mitjans del segle XIX la vida a la zona s’entén força dependent de 
l’agricultura i la ramaderia. Hi hauria un centenar de cases repartides pel 
territori, de caràcter agrícola i ramader, a més d’hostals i petites indústries 
artesanals relacionades amb la pagesia i les seves necessitats. 
 
A principis del s.XX hi hauria diferents nuclis, per un costat dos de propietat del 
monestir,  Cal Frare amb el Reboll i la Farga, i per altre costat l’Hostal Nou, que 
pertanyia a Brocà. 
 
Cal Frare comptaria amb la casa coneguda com l’hostal de Cal Frare, on 
posteriorment es construiria una fàbrica d’embotits i una ferreria que 
desapareixeria amb les riuades de 1982.  
 
El Reboll  seria el grup de quatre cases prop del terme de Bagà.  
 
La Farga hauria estat activa des de mitjan s. XVIII fins finals s. XIX. La qualitat de 
l’acer de la farga de Sant Llorenç era considerada de les millors de Catalunya. 
Annex a la Farga, hi havia un molí fariner que va funcionar fins 1915, quan s’hi 
va construir una central hidroelèctrica.  
 
Pel que fa a l’Hostal Nou sembla ser que antigament es situaria en aquest 
emplaçament el Mas Marginet. El 1884 s’amplia considerablement la finca en 
terrenys i cases. 
 
La industrialització arriba paulatinament, s’instaura l’explotació minera, forestal, 
del ciment, tèxtil i comercial.  L’activitat industrial obre una nova porta a la 
vida precària de pagès i genera que els antics nuclis tradicionals més agraris es 
vagin abandonant pels nous assentaments al costat del riu, a l’encreuament 
de camins i a la confluència de les estacions ferroviàries.  
 
El 1904 arriba el tren a la zona de la Ribera, l’actual nucli urbà, per transportar 
el carbó i abastir les industries cotoneres del Baix Berguedà.  S’estableix la 
estació final del tren que compta al principi amb vuit vies i vuit edificis, la 
estació, molls de càrrega i descàrrega, magatzems, dipòsits d’aigua, taller de 
                                            
10 Veure imatge del plànol a escala original 1:25000 a  partir dels treballs topogràfics realitzats 
pel topògraf D. José A. Miralles de 1927. Font ICC. 
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reparacions, andanes (...). i Fonda. En aquest moment ja es pot observar en 
fotografies l’inici d’una filera de cases alineades al carrer, en front de l’estació.  
 
El 1914 s’inaugura el tren de via estreta de Guardiola al Clot del Moro, la 
fàbrica de ciment d’Asland. S’amplien les infraestructures ferroviàries per acollir 
aquest tren amb nous edificis: hangars, molls, vies, magatzems, tallers, cotxeres, 
etc. 
 
També el 1914 s’inicia la construcció del ferrocarril forestal, la via del Nicolau,  
que connectava amb Gisclareny per a l’explotació de la fusta  
 
Es construeix la carretera de Solsona a Ribes de Freser, per Berga i La Pobla de 
Lillet, a principis del s.XX. Aquesta carretera s’aprova el 1864 però no arriba al 
Pont de Raventí (Cercs) fins el 1913 i al Far fins el 1916. 
 
El 1927 s’inaugura la fàbrica tèxtil Comercial Torres-Esteve SA, que funciona fins 
el 1997. 
 
Amb l’arribada del tren l’assentament creix abundantment en nombre 
d’habitants i com a centre de serveis. Hi arriben totes les mercaderies de la 
comarca i després es distribueixen per tot l’Alt Berguedà. També hi arriba el 
contraban d’Andorra i França. Hi ha forns de pa, fusteries, ferreries, queviures, 
sastreries, perruqueria, barberies, merceries, majoristes i botigues de vins i de 
grans, carnisseries, estanc-cafè, correus, peixateria, fondes, prostíbul, bars, llocs 
per al joc, rellotgeries, bars i teuleries (...). També arriben estiuejants i moltes 
famílies de les colònies del Baix Berguedà a passar els diumenges. 

 
Tota aquesta nova situació, comporta que el 1936 els termes municipals de 
Brocà  i Sant Julià de Cerdanyola s’agreguin i la capitalitat del municipi 
s’estableix a l’actual nucli de Guardiola. En aquest moment l’Ajuntament de 
Brocà ja es trobava al barri de l’Hostal Nou. 
 
A mitjans del s.XX i havia una escola de nens i una altra de nenes, una al carrer 
Comerç i l’altra a l’Hostal Nou. Ja abans dels anys trenta aquest servei s’ofereix 
de forma mancomunada entre Sant Julià i Brocà. 
 
El 1959 es consagra l’església de Guardiola després d’uns quatre anys d’obres. 
 
La població al canvi de segle sobrepassa lleugerament els 500 habitants, i creix 
pronunciadament, fins a 1965 que arriba gairebé a 2.000 habitants. 11 
 
A partir d’aquí s’inicia una devallada de la industria del carbó i així també del 
moment àlgid del municipi. 

 
 
 
 

                                            
11 Gràfic población de l’Erol. Pag 27. 
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4.2.3 Les construccions del transport 
 

 
Tal com ja s’ha esmentat, en un primer moment  el carbó es transporta amb el 
tramvia de sang que el portava des de la Consolació fins a Berga i d’allà fins al 
“Ferrocaril económico de Manresa a Berga”.  
 
El 1904  arriba el tren a Guardiola des de Cal Rosal connectant definitivament 
lAlt Berguedà amb l’eix del Llobregat. 
 
El 1914 s’inaugura el tren de via estreta de Guardiola a Castellar de n’Hug que 
permet connectar la fabrica del Clot del Moro amb la resta de xarxa viària. 
 
Es podria dir que hi ha una xarxa bàsica de transport ferroviari, la que 
transcorre per l’eix del Llobregat i que a part de mercaderies també és apte 
per a transportar persones, i després hi hauria tot un seguit de xarxes 
complementàries, ferroviàries, de plans inclinats i telefèrics que connecten els 
diferents punts de producció amb les estacions del ferrocarril. 
 
Cada explotació està normalment associada a un  curs fluvial i cada vall 
disposa de les seves infraestructures.  
 

 
4.3.3.1 Ferrocarril de Manresa a Guardiola 
 
Aquest ferrocarril suposa un abans i un després per a l’Alt Llobregat, per al 
desenvolupament industrial en general però també per a certs nuclis urbans, 
com és el cas del municipi de Guardiola que s’ha exposat anteriorment. 
 
Inicialment es construeix el Ferrocarril Económico de Manresa a Berga per 
iniciativa dels fabricants cotoners  de les colònies altes del Llobregat (En son 
part els propietaris de la colònia Pons, Rosal i altres) que volien enllaçar les 
seves colònies tèxtils amb la línia ferroviària  de Barcelona, per a transportar el 
seu cotó i productes manufacturats. El 1887 el tren arriba a Olvan, enfront la 
colònia Rosal i aquí s’aturen les obres, sense arribar a Berga de forma que 
s’estalvia el gran desnivell que quedava per salvar.  
 
El 1881 la companyia minera Ferrocarril i Minas de Berga obtenia del Ministerio 
de Fomento la concessió per la construcció del ferrocarril Manresa – Guardiola, 
que decideix iniciar l’obra des de Cal Rosal en direcció Guardiola. Sorgeixen 
diferents entrebancs i no és fins el 1890 que es reprenen les obres, de la mà de 
Enrique de Olano (Propietari de les mines) i de propietaris també dels fabricants 
cotoners instal�lats riu avall. Els interessos d’ambdues indústries coincidien 
perquè el carbó de l’Alt Llobregat es necessitava per la producció tèxtil, que 
no en tenia prou amb els salts d’aigua.  En un primer moment es plantejava 
d’establir la estació final al Collet, però finalment el 1904 el tren arriba a 
Guardiola. 
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A partir de 1971 el tren ja no transporta carbó que  es cremava tot a la central 
tèrmica de Cercs. El 1972 la Confederacion Hidrográfica del Pirineo informa 
que la línia fèrria Olvan-Guardiola queda afectada per la construcció de 
l’embassament de la Baells. 
 
La major part del traçat d’aquest tren en el seu tram per l’Alt Berguedà s’ha 
perdut. Bona part d’aquest recorregut queda sota l’embassament de la Baells, 
i la resta del tram des de Fígols a Guardiola ha quedat substituït per les 
carreteres que s’hi han construït. 
 
 
 
4.3.3.2 El tren de l’Asland 
 
El Tren de l’Asland, anomenat popularment “El carrilet”, el va construir la 
Companyia General d'Asfalts i Pòrtland "Asland" pel transport de ciment de la 
fàbrica del Clot del Moro. El seu recorregut s'iniciava a la mateixa fàbrica del 
Clot del Moro i anava fins a Guardiola de Berguedà on enllaçava amb la línia 
Manresa-Guardiola.  
 
A l’estació de Guardiola es transbordava a Ferrocarrils Catalans, on es feien els 
transbords tant de ciment com de mercaderies diverses. Els primers anys el 
ferrocarril servia només pel transport de la fàbrica, però a partir de l'1 d'agost 
de 1914 va començar a prestar servei públic de viatgers. 
 
El seu recorregut tenia 11 quilòmetres, la major part de la via discorria al costat 
de la carretera de La Pobla a Guardiola,. Hi havia cinc estacions, "Guardiola, 
Riutort-Gabarrós, la Pobla-Apartador, la Pobla de Lillet i Clot del Moro". 
 
El carrilet, com el coneixen els Pobletans, va ser el més petit dels Ferrocarrils 
d'ús públic que tingué l'Estat Espanyol, la seva amplada de via tenia 60 
centímetres. 
 
També en aquest cas no es conserva la major part de tot el seu traçat. Quan 
va deixar de funcionar el tren es va aprofitar l’esplanada per ampliar la 
carretera. 
 
El de juliol de 2005 s'explota turísticament l’últim tram d’aquest traçat amb un 
tren turístic que recorre 3,2 quilòmetres, sortint de l'antiga estació de l'enllaç "La 
Pobla de Lillet" passant pel municipi de la Pobla, Jardins Artigas i acabant a les 
instal�lacions del Clot del Moro. 
 
 
4.3.3.3 Ferrocarrils industrials 
 
Es tracta d’una extensa xarxa de petits ferrocarrils industrials que s’utilitzaven 
per extreure el carbó de les mines i per connectar les diferents explotacions 
amb les estacions del ferrocarril central al Llobregat. Les vagonetes s’utilitzaven 
per al transport del carbó tant a l’interior de la mina com a l’exterior. 
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És particularment important la xarxa ferroviària que s’estableix a Fígols, així, a 
tall d’exemple, el 1965 aquest indret comptava amb 38 Km de via, 1.600 m a 
l’exterior i 36.650 a l’interior. La xarxa viària que es construeix en un primer 
moment té un ample de via  de 840 mm, però a principis de segle s’inicia un 
procés de modernització que acaba transformant tota la xarxa a l’ample de 
500 mm que serà el característic d’aquestes mines. 
 
Durant les primeres dècades tot el servei era realitzat amb tracció animal però 
a partir dels anys quaranta s’introdueixen les primeres locomotores dièsel i poc 
després totes les instal�lacions exteriors són electrificades.12 
 
 
4.3.3.4 Plans inclinats i Funiculars 
 
Plans inclinats. És considerat com una de les màquines simples i permet 
d'elevar un cos de pes P amb una força F molt més petita que P. Si hom 
desestima el fregament entre el cos i el pla inclinat, la força F necessària per a 
elevar el cos és donada per la fórmula F = P sin a. 
 
A Fígols es un dels primers emplaçaments on s’utilitzen els plans inclinats   
automotors. Els sistema compta amb dues vies paral�leles, el un pla amb 
pendent, les vagonetes carregades que baixen fan pujar les buides. A l’extrem 
superior hi ha una edificació que alberga la maquinària del sistema. En el cas 
del Pla inclinat Natàlia I, l’estació superior és una edificació d’uns 25 m2, amb 
parets de fàbrica de pedra i coberta a dues aigües, amb la cara de la 
edificació enfront  el pendent descobert per permetre la circulació del 
cablatge. 
 
Funiculars.  [ferroc] Dit del ferrocarril apte a remuntar forts pendents que rep la 
tracció mitjançant un cable accionat per una màquina fixa. 
 
També el funicular és un sistema ferroviari per a salvar grans desnivells, però en 
aquest cas es tracta d’una ascensor inclinat, amb un sistema de cables que 
fan moure les cabines. Generalment hi ha una sola via que a la part central del 
tram es desdobla. També aprofita l’energia que genera en la baixada per 
alleugerir la pujada. 
 
El funicular Sant Josep comptava amb 193,6 metres i salvava un desnivell de 93 
m. amb un pendent mitjà del 56%. Es feia servir per traslladar les vagonetes 
d’ample de 500 mm fins al nivell de la mina de la Consolació. Originàriament 
també era automotor però posteriorment va esdevenir elèctric.  
 
4.3.3.5 Telefèrics 
 
[transp] Instal�lació per al transport de persones o de materials amb vehicles 
suspesos d'un o més cables aeris, emprada especialment en els terrenys 
                                            
12 SALMERÓN I BOSCH, CARLES. Els trens del Berguedà. Història dels ferrocarrils Industrials 
del berguedà.(1990). 
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accidentats quan la construcció d'una carretera o d'un ferrocarril no és 
possible pel seu cost elevat o per la seva dificultat. 
 
El sistema aeri de transport ha esta molt utilitzat també a les conques mineres 
del Berguedà.  Un exemple de telefèric és el de les mines del Far. Aquest 
telefèric no destaca per la seva longitud, però sí que es reconeix en la seva 
estació de descàrrega un element característic del paisatge miner, al peu de 
l’eix del Llobregat.   
 
4.3 Patrimoni industrial, natural i cultural 

 
 

Com s’ha vist, la història de mineria a l’Alt Llobregat va lligada a la 
industrialització.  
 
El fet d’utilitzar la mineria com a argument principal en el projecte de 
desenvolupament regional s’entén que és un recurs oportú. Aquest recurs de 
cap manera ha de deixar de banda la resta de potencialitats del territori. Al 
present treball s’explora la capacitat de la mineria, per les seves 
característiques de situació, de distribució espacial, de singularització del 
paisatge, d’identificació per part dels habitants  i també de representació de 
la resta de potencialitats del territori. Es tracta que aquest sigui un tema que 
permeti l’inici de la descoberta d’un territori. 
 
Respecte l’activitat industrial, s’entén d’especial interès pel present estudi la 
industria contemporània a la mineria. El tèxtil hi va tenir una gran importància i 
també trobem grans infraestructures hidràuliques, centrals hidroelèctriques i 
canals, explotacions forestals o cimenteres com la impressionant Fàbrica del 
Clot del Moro, entre d’altres. Totes aquestes activitats industrials defineixen 
també el paisatge de l’Alt Llobregat i formen part d’una mateixa història.  
 
D’altra banda, el patrimoni natural de l’Alt Berguedà és abundant i de qualitat 
alta. Pot esdevenir per si mateix un reclam i un motor per a un projecte basat 
en el patrimoni cultural. Si la mineria pot  esdevenir un argument principal per a 
un projecte de desenvolupament regional a l’Alt Llobregat, sens dubte que  el 
patrimoni natural també. 
 
 
El canal industrial de Berga 
 
Tal com ja s’ha esmentat, es treballa amb l’expectativa  que l’enllaç del 
projecte territorial de la mineria i el nucli de Berga, s’efectués a través del 
Canal Industrial de Berga. 
 
El Canal Industrial és una important obra d'enginyeria construïda entre 1885 i 
1900 amb l'objectiu d'industrialitzar Berga a partir del recurs energètic  gratuït 
que era l'aigua. El canal té una amplada de 3 m i, compta amb una longitud 
d’uns 20 Km dels quals un 65% discorre a cel obert, mentre que per a la resta 
va caldre construir una trentena de túnels dels quals alguns dels més llargs són 
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al terme de Cercs (la Consolació 800 m, Falguerà 300 m, el Galló 600 m o el 
Gall 601 m).  D'especial interès són alguns aqüeductes com els que es 
construeixen sobre les rieres de Peguera i de les Garrigues.   
 
Aquesta obra i el que representa concorda directament amb el projecte de 
desenvolupament territorial basat en la mineria a l’Alt Llobregat. Es tracta 
d’una història que completa el conjunt de l’Alt Llobregat i Berga, on  la 
industrialització i la mineria van estretament lligades, des d’un punt de vista de 
relat històric però també des d’un punt de vista d’estructuració territorial. 
 
El canal suposa un traçat gairebé paral�lel al Llobregat que enllaça el Municipi 
de Guardiola de Berguedà amb el centre urbà  de Berga. La recuperació i 
habilitació del traçat podria suposar un vertader eix cívic que podria ajudar a 
vertebrar el projecte de desenvolupament territorial  de l’Alt Llobregat i a més 
enllaçar-lo amb el Baix Berguedà, fins a la ruta de les colònies. 13 
                                            
13 La visió de l’enllaç de l’Alt Llobregat amb el Canal Industrial de Berga i la Ruta de les 
Colònies, concorda de nou amb el plantejament d’eix del Llobregat, la creació d’un Camí del 
Llobregat. 
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5.  Els projectes de desenvolupament regional basats en els paisatges culturals. 
Antecedents. 
 
Quant a l’estudi dels projecte territorials basats en paisatges culturals es 
presenta al capítol cinquè un extracte d’aquesta informació obtinguda. En el 
primer apartat s’inclouen algunes cites d’autors especialistes que s’han 
considerat rellevants, a mode “d’estat de l’art”.  En un  segon apartat s’explora 
la publicació anomenada “projectant l’eix del Llobregat”, extraient-ne algunes 
parts que s’han considerat fonamentals per a l’actual estudi, amb la 
perspectiva del projecte a l’Alt Llobregat. I, finalment, en aquest capítol s’han 
estudiat altres exemples d’aplicació de projectes basats en paisatges culturals, 
el Hudson-Mohawk Heritage Area RiverSpark, a Estats Units, Le Creusot a França 
i l’Emscher Park a Alemanya. 
 
L’estudi ha suposat un estudi de bibliografia especialitzada i d’alguns exemples 
d’aplicació. Bàsicament s’ha trobat la bibliografia a la mateixa Biblioteca de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i a la Biblioteca Rector 
Gabriel Ferraté del Campus Nord de la UPC. També s’han pogut veure en 
visites alguns exemples com la Muntanya de Sal de Cardona o el Rec 
d’Igualada.  
 
5.1 Alguns conceptes introductoris.  
 
5.1.1 Paisatges culturals i patrimoni cultural 
 
Els estats Membres de la UNESCO van aprobar el 1972 la Convenció per la 
Protecció del Patrimoni Mundial Cultural y Natural. En l’article primer de les 
directrius pràctiques sobre la seva aplicació s’estableix14:  
 
“El patrimonio cultural y natural forma parte de los bienes inestimables e  
irremplazables no sólo de cada nación sino de toda la humanidad. La pérdida 
de uno de estos bienes eminentemente valiosos, como resultado de su 
degradación o desaparición, constituye un empobrecimiento del patrimonio 
de todos los pueblos del mundo. Se puede considerar que algunos de los 
elementos de este patrimonio, por sus notables calidades, tienen un valor 
universal excepcional y merecen, por ende, una protección especial contra 
los peligros crecientes que los amenazan.”   
 
Més endavant, en aquest document es fa referència als paisatges culturals; 
 
“Los paisajes culturales representan las “obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza” mencionadas en el Artículo 1 de la Convención. Ilustran la 
evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de los 
años, bajo la influencia de las limitaciones y/o de las ventajas que presenta el 
entorno natural y de fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, 
internas y externas. Deberían ser elegidos sobre la base de su valor universal 
                                            
14 Unesco 1972 
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excepcional, su representatividad en términos de región geocultural 
claramente definida y su capacidad de ilustrar los elementos culturales 
esenciales y distintivos de dichas regiones.” 
 
És particularment aclaridora, la revisió històrica del concepte que elabora 
Joaquim Sabaté 15: 
 
“En La morfologia del paisaje (Sauer, 1925) define por vez primera el paisaje 
cultural como el resultado de la accion de un grupo social sobre un paisaje 
natural. La cultura es el agente, la naturaleza el medio y el paisaje cultural el 
resultado. 
 
Sauer y los geógrafos de la escuela de Berkeley desarrollan la idea de paisaje 
como una imagen vinculada a un terrilorio, un lugar concreto, caracterizado 
por una cultura coherente y estable. (…). 
 
(…) Resulta más estimulante, en la linea que Sauer inicia, entender el paisaje 
cultural como el registro del ser humano sobre el territorio; como un texto que 
se puede escribir e interpretar; entendiendo el territorio como construcción 
humana. Convengamos, pues, una definicion algo mas senclla: palsaje cultural 
es un ámbito geografico asociado a un evento, a una actividad  o a un 
personaje historico, que contiene valores estéticos y culturales. O, dicho de 
una manera menos ortodoxa, pero mas sintética y hermosa: paisaje cultural es 
la huella del trabajo sobre el territorio, algo así como un memorial al trabajador 
desconocido. “ 
 
5.1.2 Turisme, patrimoni i incentivació econòmica 
 
Quant a la capacitat atractiva que genera l’interès pel patrimoni:  
 
“La relación entre patrimonio y turismo no es un hecho reciente. EI patrimonio 
ha sido, por así decir, el primero, o uno de los primeros motivos de compra de 
los viajes turísticos, aun antes de que se pudiera hablar del turismo tal como lo 
entendemos actualmente. EI patrimonio artístico de ciudades como Florencia, 
por poner tal vez el ejemplo mas característico, esta en el origen de los 
grandes viajes románticos, motivados únicamente por el placer de la 
contemplación. Las legendarias cimas de los Alpes se convierten en motivo de 
peregrinación a partir de la expansión del movimiento excursionista. Aun hoy, 
monumentos y cumbres activados con el romanticismo y el prerromanticismo 
siguen siendo los principales atractivos turísticos de determinadas ciudades y 
regiones.” 16 

 
Des de la perspectiva més paisatgística, sobre els efectes que es produeixen 
en l’entorn, Albert Cortina Ramos17, apunta: 
 
                                            
15 Joaquim Sabaté- El paisaje en la cultura contemporánea. 
16 Llorens prats. Antropologia y patrimonio. 
17 Paisatges en Transformació. 
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“Las actuales dinámicas territoriales quizás nos permiten ver con mayor 
claridad la importància del paisaje como activo económico y como recurso 
patrimonial de enorme valor para la competitividad de los territorios. Las 
nuevas ideologías de I+D territorial pueden identificar oportunidades y 
potencialidades de gran valor económico en tomo al paisaje. La protección, 
gestión y ordenación del paisaje constituye de este modo una oportunidad 
única de generar riqueza y valor económico. Fomentar políticas inteligentes 
donde las fuerzas del mercado sean aliadas y no destructoras de paisaje es 
una necesidad imperiosa en nuestros días. En pocos años, aquellos territorios 
que hayan sido capaces de preservar e integrar singularidades derivadas de 
valores ambientales, culturales y paisajísticos tendrán una enorme ventaja 
sobre aquellos que no lo hayan hecho.”  
 
5.1.3 Els projectes basats en la cultura local per incentivar el desenvolupament 
regional 
 
Continuant amb l’elavoració de Joaquim Sabaté: 
 
“(…). Surgen en poco tlempo, impulsadas por comunidades locales, 
numerosas iniciativas que se plantean el tratamiento de amplios territorios 
llenos de vestigios patrimoniales con una gestion similar a la de los grandes 
parques nacionales, aunque con un componente sociocultural anadido.  
 
Al calor de esta preocupacion se desarrolla en Inglaterra Francia y Alemania la 
arqueología industrial esto es, el estudio científico del patrimonio industrial. Se 
inicia con los 'palacios de la industria' (fa e ilustre de la industria  
decimononica), pero muy pronto se extiende a manifestaciones menos 
singulares y a la interpretación en general del paisajes del trabajo. Al mismo 
tiempo se levantan diversos museos relacionados con la antropología en los 
pises nórdicos (…) surgen ecomuseos en Francia, Noruega y Suecia y unos 
primeros centros y planes de interpretacion en Inglaterra. Poco mas tarde se 
acuna el concepto de territoriomuseo. 
 
Estas iniciativas se centraran muy pronto en areas de vieja industrializacion 
venidas a menos, con una marcada voluntad de reactivarlas y de promover 
no solo la preservaci6n del patrimonio y la promocion de la educacion y de 
activida de recreativas, sino tambien de favorecer un nuevo desarrollo 
económico. Se inicia así la recuperacion de extensos paisajes industriales 
como Lowell, Blackstone o Lackawanna proyectos basados todos ellos en el 
estudio y rehabilitaci6n de elementos patrirnoniales y en su utilizacion para 
atraer estudiosos y turi stas. Surgen así los denominado parque patrimoniales 
como estrategia de desarrollo territorial.  Se trata de instrumentos de proyecto 
y gestión de reconocimiento y de puesta en valor de un determinado paisaje 
cultural que persiguen, no solo la preservacion de su patrimonio, o la 
promoción de la educacion, sino tambien favorecer eI desarrollo económico 
local.”18 
 
                                            
18 Joaquim Sabaté. El paisage en la cultura contemporanes.  p.253 
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5.2 L’estudi del MIT i el de la  UPC. Projectant l’eix del Llobregat 
 
El Departament d'Urbanisme i Ordenaci6 del Territori de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i el Grup de Disseny Urbà i Desenvolupament del 
Departament d'Estudis Urbans i Planejament del Massachusetts Institute of 
Technology va realitzar un projecte de recerca conjunta anomenat Paisatge 
cultural i desenvolupament regional 19  
 
El treball final és el resultat d’una investigació de dos anys i es documenta en 
una publicació, anomenada Projectant l’eix del Llobregat  Paisatge cultural i 
desenvolupament regional, que va ser publicada el desembre de 2001. 
 
Aquest projecte va investigar diversos exemples, europeus i americans, de 
desenvolupament regional basat en el patrimoni industrial o agrari per tal 
d’extreure’n lliçons i fer una sèrie de propostes de desenvolupament regional 
del corredor del Llobregat.   
 
S’ha cregut necessari d’exposar alguns dels resultats d’aquest estudi, malgrat 
els  ja deu anys d’ençà de la seva publicació, com a referència fonamental 
per el present estudi i com a punt de partida.  Es considera fonamental per a 
dos aspectes, el primer per l’estudi genèric desenvolupat per als projectes en 
paisatges culturals, que s’arrela en una extensa base d’estudi de casos, i el 
segon, per a l’estudi del propi corredor del Llobregat, amb les propostes que es 
generen i que poden servir de marc al present estudi. 
 
 
 
 
5.2.1 L’anàlisi de precedents. Aspectes més rellevants 
 
 
La visió de l’equip de la UPC. 
 
L’Estudi realitzat per l’equip de la UPC va estudiar tres exemples de parcs  
repetits i rellevants, ja que s’entén que caracteritzen de forma exemplificativa 
patrimonials industrials (Colònies del Llobregat, Emscher Park, New Lanarak i Le 
Creusot), tres d’agràris (Baix Llobregat, Palermo i Sud de Milano), i altres tres de 
fonamentalment fluvials ( Po, Besòs i Alba Ter).  
 
D’aquest estudi es considera d’interès d’exposar-ne una part, la que fa 
referència als aspectes els parcs patrimonials. En particular, és interessant 
l’explicació de les parts estructurals del parc, en tant que  eines de treball per 
a la creació de nous parcs. 
 
                                            
19 Projectant l’eix del llobregat 
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1. La importància de l’àmbit considerat. En aquests exemples s’hauria plantejat  
la importància de l’àmbit considerat, per quant als recursos i història i d’allò 
que en feia singular la seva reinterpretació, que en justificava la preservació i 
revaloració, esdevenint quasi única la oportunitat d’impulsar aquesta empresa. 
Això s’entenia que implicava: 
 
1.A. Un esforç de documentació històrica del període o períodes en que els 
recursos patrimonials conservats dins l’àmbit li confereixen major rellevància 
per reclamar la seva conservació al servei d’un procés per reinterpretar-los.  
 
1.B. Una justificació de I'abast territorial de I'àmbit, al qual es reclama un cert 
grau d'unitarisme en el sentit de coherència conceptual i històrica, de 
c1aredat dels seus límits geogràfics i de pertinença del reconeixement conjunt 
d'un nombre d'episodis físics i temàtics diversos però alhora susceptibles de ser 
relacionats a través d'un fil conductor prou c1ar. 
 
2. EI concepte de la intervenció (temes i objectius) L'objectiu fonamental d'un 
parc patrimonial, d'acord amb la major part dels casos estudiats, hauria de ser 
el d'integrar la preservació històrica, l'educació, el lleure, el turisme i el 
desenvolupament econòmic. Aixímateix, el reconeixement del parc hauria 
d'assentar les bases per a una col�laboració entre diferents administracions, 
institucions i particulars interessats. L'enunciat d'un motiu al voltant del qual 
s'hagi d'estructurar la revaloració d'un territori resulta d'una importància 
cabdal. Haurà de ser c1ar, sintètic i, per tant, fàcil de destacar i recordar.  
 
3. Inventari de recursos. La realització d'un inventari de recursos patrimonials 
constitueix en tots els exemples analitzats una de les tasques mes bàsiques i 
prioritàries. En definitiva, les iniciatives de revalorització estaran bàsicament 
fonamentades en la reinterpretació d'una història o històries que tenen com a 
ingredients més substantius els recursos patrimonials que s'han conservat.  
 
4. EI procés de planejament i desenvolupament. Resulta no solament força 
habitual en les experiències analitzades, ans quasi una condició 
imprescindible, la constitució d'un grup promotor i d'un altre grup força més 
extens de seguiment, i el recurs a consultors i experts qualificats per impulsar 
determinades etapes. Normalment aquests grups tenen unes arrels potents en 
I'àrea d'intervenció, i I'impuls endògen és un dels ingredients bàsics de I'èxit de 
les iniciatives.  
 
PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT. En molts dels plans analitzats s'hi reconeix 
l'atenció c1au prestada a determinats programes de desplegament i, molt 
particularment, a dues qüestions bàsiques: la interpretació i l'educació.   
 
Algunes de les iniciatives estableixen vincles amb universitats o centres 
d'investigació propers per desenvolupar conjuntament programes adreçats a 
estudiants.  
 
Un segon tipus de programes bàsics en els parcs patrimonials són els que tenen 
a veure amb la preservació i la revalorització del patrimoni del seu àmbit 
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territorial, tot aprofitant precisament I'embranzida de la iniciativa central. 
Resulten força habituals programes vinculats a la preservació del patrimoni 
construït o cultural en termes més generals (mes enllà dels recursos bàsics 
propis del parc), o de recuperació d’àrees d’interès natural sotmeses a 
processos de degradació (per antigues explotacions mineres, per exemple), o 
bé de conservació de la natura i d'esbarjo vinculat al seu gaudi. 
 
FINANÇAMENT, COSTOS I BENEFIClS. Tot i que els parcs patrimonials s'ajusten, 
més als Estats Units que a Europa, algunes normatives els asseguren un suport 
administratiu i tècnic inicial i una font de recursos específics, normalment són 
les corporacions abans esmentades les encarregades de cercar fonts ben 
diverses de finançament. Força plans contenen una avaluació mes o menys 
detallada dels costos i beneficis del seu desenvolupament i fan la  seva 
assignació a les diferents institucions participants.  
 
5. L'estructura de les propostes. Els plans per a la conformació de parcs 
patrimonials constitueixen una figura de planejament relativament innovadora, 
tot i que el nombre d'exemples comença a ser important. Això va suposar a 
I'inici la necessitat de desenvolupar tot un seguit de conceptes i instruments 
específics. Avui, amb I'experiència acumulada, molts d'aquests plans 
constitueixen 1Iocs comuns i faciliten l'articulació i l'explicació mes c1ares i el 
posterior desplegament de les propostes. Ens referirem doncs als conceptes 
bàsics que la pràctica ha anat consolidant, als elements que constitueixen 
amb relativa freqüència I'estructura de les propostes. 
 
RECURSOS I INTERPRETACIÓ. Els recursos patrimonials són la base fonamental 
sobre la qual construir la història o les històries d'un determinat parc patrimonial. 
Es tracta d'explicar i fer  entenedor un determinat període històric, uns dels seus 
episodis singulars, i de fer-ho a partir de I'existència d'uns determinats vestigis o 
recursos patrimonials.  
  
ÀMBIT I SUBÀMBITS; ÀREES TEMÀTIQUES O CONSTEL�LACIONS. De vegades 
l'extensió territorial d'un parc patrimonial és molt gran, i molt ric i divers el 
conjunt de recursos de tota mena que atresora. En aquests casos es 
convenient dividir l'àmbit en subàmbits, especialitzar, sense competir ni 
encavallar-se, escollir doncs les històries que convé destacar en cada 
subàmbit en funció dels recursos existents i en relació amb la resta. Ens trobem 
doncs amb distincions entre I'àmbit global del parc i les parts (o subàmbits) en 
què es divideix. Aquestes parts hauran de ser consistents en si mateixes i hauran 
de complementar-se en el conjunt. A cada subàmbit se Ii atribueix un tema, la 
responsabilitat d'explicar una part d'una història comuna. Per això s'utilitzen 
conceptes com àrees temàtiques o constel�lacions, dins de cadascuna de les 
quals es fa especial èmfasi en un conjunt homogeni de recursos. 
 
PORTES. La definició d'uns elements singulars, les portes, serveix per referir-se a 
I'accés a cadascun dels subàmbits en el sentit mes literal: porta,  l’accés, punt 
geogràfic a través del qual podem considerar que entrem en una àrea 
temàtica. Pero alhora té, en bastants casos, un valor més figuratiu: s'anomenen 
portes les zones a les que confiem la tasca de significar I'accés a una àrea 
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temàtica, de concentrar el missatge interpretatiu i d'organitzar I'experiència 
del visitant, les quals no coincideixen necessàriament de forma estricta amb 
I'accés geograàic. Les portes son, doncs, peces c1au de I'estructura d'una 
àrea. S'hi concentraran moltes de les energies per tal de crear un indret 
especial adreçat al turisme cultural i a l'educació, on el tema principal de 
I'àrea sera presentat amb especial emfasi.  Força portes disposen d'elements 
tals com: un centre de visitants (per acollir-Ios i orientar-Ios en el seu recorregut 
a través de I'àmbit),  un centre d'interpretació (suport educatiu en forma 
d'exposicions destinades a interpretar el tema principal i el patrimoni de I'àrea) 
i paisatges interpretatius, dissenyats per connectar els recursos i elements 
recreatius i proveir d'un indret adequat per a esdeveniments culturals i vincles 
amb d'altres portes, àrees i rutes patrimonials. 
 
ITINERARIS. S'anomenen itineraris o vincles els elements de relació entre el 
conjunt dels recursos, les portes i els centres d'interpretació d'una àrea 
determinada, pero tambe entre les diverses àrees d'un parc patrimonial. 
Habitualment es tracta de recorreguts fisics (vianants, bicicletes, autobús, trolei, 
ferroviaris, equestres, petits vaixells, rodats...) i, per tant, han d'estar suportats 
per camins, carreteres o Iínies ferroviàries existents (particularment els 
recorreguts en tren  o altres mitjans de transport col�lectiu vinculats a la història 
de I'àrea, es mostren d'especial utilitat per atreure visitants i adaptar-se als 
requeriments mes diversos). Moltes vegades les infraestructures i els sistemes de 
transport requeriran intervencions de millora, de compleció o fins i tot de nova 
implantació. 
 
PAISATGES INTERPRETATIUS. Alguns dels exemples estudiats inclouen unes àrees 
externes al centre d'interpretació que tenen la finalitat de fer de pont des 
d'aquest centre cap al conjunt del territori i la comunitat. Es tracta d'amplificar, 
de magnificar, de transmetre el missatge del tema principal, aprofitant si es 
possible un indret de significació històrica. Vol ser alguna cosa mes que un 
parc, quasi un paisatge ben atractiu, una àrea d'esbarjo, però al mateix temps 
d'activitat i educativa, prou gran per impactar visualment i allotjar serveis 
recreatius, per fer veure el passat, per recrear aquells recursos que s'han perdut 
amb el temps. 
 
SATEL�LITS. Sovint molts dels recursos inventariats, tot i tenir un notable valor 
patrimonial i exercir un gran atractiu per als visitants, no resulten c1au per 
explicar el tema principal, la historia de cada àrea. A vegades constitueixen, a 
més, grups de recursos vinculables entre si per a una altra temàtica. L1uny de 
prescindir del seu potencial, molts dels plans analitzats els integren dins de 
I'estructura de les àrees temàtiques en forma de satèl�lits, dins o fora dels limits 
de I’àrea. En la intervenció, fins i tot es concedeix a molts d'aquests satèl�lits 
una alta prioritat, en la mesura que complementen o enriqueixen el potencial 
de I'àrea, tot establint recorreguts específics, invertint en parcs, petits museus i 
exposicions interpretatives, o, senzillament, afavorint des dels ens promotors del 
parc qualsevol mesura que incideixi en la seva millora en general. 
 
PRESENTACIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES TEMÀTIQUES. Els exemples més 
interessants entre els analitzats es caracteritzen per una presentació força 
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pedagogica de cadascuna de les arees temàtiques. Generalment aquesta 
presentació s'inicia amb una breu explicació del tema principal que es vol 
destacar de I'àmbit. A continuació es descriuen les característiques 
fonamentals dels recursos que s'hi inclouran. L'estructura de I’àrea o 
constel�lació es recull en un esquema on es destaquen tots els elements fins 
ara comentats (portes, centres d'interpretació, recursos, satèl�lits, itineraris, rutes 
patrimonials i Iinies de transport public). Es tendeix a presentar I'experiència al 
visitant a partir de la recreació d'un recorregut imaginari per un escenari 
hipotèticament refet, aprofitant aixf per descriure els elements i recursos 
existents i potencials i les intervencions necessàries per revalorar-Ios. Es fa una 
especial atenció en la descripció de les portes, els projectes que requereixen i 
els programes que possibiliten, on se situarà la interpretacio del tema principal i 
dels secundaris, el concepte de paisatge interpretatiu que permetrà relacionar 
els temes i, per tant, els recursos culturals amb els serveis recreatius. Molts 
exemples contenen també pautes de disseny per desenvolupar cadascuna de 
les intervencions vinculades als diferents elements (centre de recepció de 
visitants, portes, centre d'interpretacio del tema principal, paisatge 
interpretatiu, satèl�lits...). 
 
Val a dir que segons remarca Joaquim Sabaté en una publicació posterior20, 
aquests elements d’estructura poden equiparar-se als cinc elements 
constitutius de la sintaxi propasada por Kevin Lynch en el llibre La imagen de La 
ciudad: areas (regions), hitos (Landmarks), nodos (nodes), itinerarios (paths) y 
bordes(edges).    
                                            
20 Joaquim Sabaté. El Paisaje en la cultura contemporánea. 
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La visió de l’equip del MIT 
 
L’Estudi realitzat per l’equip del MIT va analitzar tres exemples de casos  de 
desenvolupament regional de corredors fluvials (New River a Virgínia i Virgínia 
de l’oest, el Ohio & Erie Canal National Heritage Corridor a Ohio, L’Augusta 
Canal National Heritage Area a Geòrgia),  tres que es centren en l’ús del 
territori industrial (Blackstone River Valley National Heritage Corridor a Rhode 
Island i Massachussetts, El Hudson-Mohawk Heritage Area RiverSpark a Nova 
York, el Rivers of Steel National and State Heritage Area a Pennsylvania) i altres 
tres que miren cap al paisatge agrícola ( Les iniciatives comunitàries a la Vall 
de Skagit a Washington, l’Agriculture Enterprise District a la regió de 
Cumberland a Nova Jersey, Silos&Smokestacks: American’s Agricultural 
Heritage Partnership a Iowa).  
 
A partir dels casos d’estudi es van identificar un seguit de principis, que podien 
ser aplicats a qualsevol temptativa per promoure el desenvolupament regional 
a través de la gestió, la reavaluació i el disseny del paisatge cultural, 
particularment si aquest desenvolupament coincideix geogràficament amb la 
conca d'un riu.  
 
També es considerava imprescindible un inventari acurat no només dels 
recursos físics, ans també dels humans i institucionals, abans que els principis 
poguessin ser aplicats amb confiança al disseny i al planejament.  
 
A continuació s’exposa un extracte d’aquests principis, que s’agrupaven en 
tres categories, corredors fluvials, patrimoni industrial i patrimoni agrícola. 
 
Corredors de rius 
 
Els corredors fluvials estudiats incloïen Ilocs on hi ha una entitat per a la gestió 
regional i un programa per guiar la conservació i el desenvolupament de 
I'entorn del riu.  
 
• Reconèixer que I'aigua es el principal recurs. 
Sense la presència i la histoòria del riu, la vall fluvial no existiria. Tot projecte de 
corredor fluvial arrenca amb I'objectiu de netejar i protegir el curs de I'aigua. 
Però les iniciatives de corredors fluvials s'han d'estendre mes enllà dels seus 
marges, fins abastar tot I'àmbit de la conca. La comprensió del sistema natural 
complet no tan sols proporciona una aproximació holística al planejament 
ecològic, ans incrementa I'oportunitat de formar coalicions amb altres grups 
conservacionistes i de defensa del medi ambient. La història que ha format 
I'aigua, tant en un sentit físic, modelant la geografia local, com en un sentit 
figurat, afectant les cultures locals que han aparegut al llarg de la vall.  
 
• L'educació mediambiental augmenta la viabilitat a llarg termini. 
Les iniciatives de corredors fluvials que emfasitzen el valor dels recursos naturals 
del riu i de la seva conca tenen més garanties d’èxit i de sostenibilitat. S'haurien 
de formular programes amb la finalitat de donar a conèixer el sistema fluvial 
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com a ecosistema, així com d'augmentar la consciencia publica i la sensibilitat 
del govern local sobre els objectius específics del projecte. 
 
• La conservació de la terra al voltant del riu es vital. 
Sense parar atenció a I'entorn natural del riu, es pot perdre el seu context 
paisatgístic. Resulten imprescindibles mesures per conservar el territori i 
controlar el desenvolupament superflu per tal de preveure I'impacte negatiu 
sobre tots aquests importants recursos.  
 
• L’accés a determinats indrets al llarg del riu es una qüestió crítica. 
Si determinats indrets dins de la regió no són fàcilment accessibles, disminuirà el 
seu potencial. Les iniciatives exitoses de corredors fluvials inclouen una reflexió 
profunda sobre la manera com dissenyar millor un accés per a vehicles que 
sigui al mateix temps eficient i sensible al lloc. 
 
• L'esbarjo dins de la vall fluvial es un component important del 
desenvolupament regional. 
La inclusió d’àrees recreatives en el planejament de corredors de patrimoni 
cultural possibilita una base diversificada i incrementa la capacitat 
interpretativa. Allà on sigui possible, és important experimentar el riu mitjançant 
activitats com ara el descens amb caiac, el passeig en barca o la pesca. 
També ho és oferir diferents perspectives i experiències de la vall fluvial, tant 
amb excursions com amb passeigs en bicicleta. Els festivals i d'altres 
esdeveniments puntuals ofereixen oportunitats temporals de retrobar-se amb el 
riu i amb el paisatge que I'envolta. 
 
 
Patrimoni industrial 
 
Els precedents de patrimoni industrial inclouen ciutats i regions on les àrees 
industrials i els edificis han estat preservats i reutilitzats d'acord amb necessitats 
actuals. Els vincles culturals amb aquests 1Iocs esdevenen particularment forts, 
ja que les activitats mineres, manufactureres, ferroviàries o vinculades a d'altres 
industries constituïren una forma de vida per a moltes famílies i comunitats. Els 
projectes sobre el patrimoni industrial l'utilitzen com a catalitzador per a una 
renovació comunitària més àmplia. Els principis que sorgeixen de I'anàlisi dels 
casos de patrimoni industrial inclouen: 
 
• EI patrimoni industrial construït es un recurs cultural important.  
Els recursos físics, tant edificis com infraestructures, associats amb la industria 
sovint són grans i complexos i potser no tenen cap valor arquitectònic per ells 
mateixos. De tota manera, la seva preservació i reutilització es important en un 
sentit cultural. La principal prioritat hauria de ser protegir el recurs físic existent, 
per preveure així qualsevol possible deteriorament. La reutilització s'hauria 
d'entendre, sempre que fos possible, com una de les claus on els recursos 
construïts es poden utilitzar de la millor manera per explicar la historia del lloc. 
 
• La gent es un recurs cultural important. 
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Els residents locals són molt importants pel seu coneixement, per les seves 
històries, així com pel seu entusiasme. Els projectes més importants reconeixen 
els recursos humans disponibles i els incorporen al seu disseny, al seu programa i 
al seu màrqueting. Cap desenvolupament regional basat en el patrimoni tindrà 
èxit sense el suport i la passió dels residents locals. De fet, els residents locals són 
la veritable raó per impulsar una iniciativa com aquesta.  
 
• Els records son un recurs cultural important. 
A mesura que els records del passat desapareixen, la memòria del patrimoni 
compartit i de les tradicions culturals es el que ajuda a mantenir unida una 
comunitat. EI recurs industrial es molt mes que els seus monuments 
arquitectònics; la memòria associada al recurs es també important. Moltes de 
les iniciatives d’èxit han entès que les histories orals s'han convertit en un 
element c1au per valorar la historia de la regió que s'explica en el marc del 
desenvolupament regional. 
 
• Qualsevol projecte de paisatge cultural centrat en el patrimoni industrial 
tracta d'explicar una història. 
En el fons el significat del recurs és mes important que els seus atributs físics. La 
historia del recurs s'ha d'utilitzar per relacionar de forma conjunta els seus 
components, de manera que siguin llegibles i es relacionin. Els projectes de 
gran escala requeriran subtemes que emfasitzin les singularitats locals i construir 
així els capítols de la història. Així com cada història té un títol, un 
desenvolupament regional basat en el patrimoni necessita una identitat global 
a través de la qual es pugui entendre la imatge dels Ilocs i atraure el suport 
local, els inversors privats i públics i, en darrer terme, els visitants. 
 
• EI viatge -I'experiència del recurs- es tan crític com la història. 
Les regions on el patrimoni cultural ha tingut èxit han estat dissenyades amb 
camins que connecten els punts clau per a la interpretació del territori. 
Aquesta infraestructura proporciona un mètode per recórrer el paisatge i 
ajuda a entendre la situació d'un mateix en relació amb la globalitat, tant 
físicament com intel�lectualment. Si els recursos no estan relacionats, el disseny 
conceptual del recurs serà molt menys efectiu. Si els nodes són redundants, no 
oferiran una experiència completa i distreuran l'atenció del visitant. (cada  
parc ha de tenir la seva identitat, dissenyada per oferir una experiència 
diferent a a que ofereixen els altres. 
 
La preservació agrícola 
 
Els casos d'estudi agrícoles implicaren iniciatives regionals per conservar les 
terres de conreu i per explicar la forma de vida tradicional del pagès a una 
amplia audiència. Hi ha la necessitat de mantenir la productivitat del recurs 
perquè els principals interessats són els mateixos pagesos, que hi estan molt 
presents i implicats. L'agricultura té una essència activa i natural de la qual no 
disposen ni el patrimoni industrial ni els corredors fluvials. Els principis clau que es 
troben darrere de projectes amb èxit inclouen: 
 
• La conscienciació publica es el primer graó per a la preservació agrícola. 
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Les terres agrícoles no tenen gran importància en la consciència pública. 
(conseqüentment, hi ha una baixa apreciació de la seva extensió i de la seva 
contribució a les economies locals, i es té tan sols una imatge molt vaga del 
grau en que es veuen amenaçades. Únicament si el públic en general i el 
govern prenen consciencia de la necessitat de preservació de les terres de 
conreu, s'hi adreçaran directament en aquest sentit politiques, programes i 
recursos. 
 
• Els pagesos són els protagonistes c1au i el recurs primari en els esforços de 
preservació agrícola. 
Hi ha molts actors implicats en la producció d'aliments, incloent-hi pagesos, 
empresaris, membres de la comunitat i administració. És important que tots els 
actors siguin considerats i s'incorporin en un aspecte o altre del procés de 
desenvolupament. Ara bé, tenint en compte que afecten qüestions vitals, 
resulta essencial que les necessitats dels pagesos siguin incorporades en tot 
programa i política de preservació. L'agricultura és una forma de vida cultural. 
 
• La preservació de les terres agrícoles va mes enllà de la protecció de la 
mateixa terra. 
La preservació de les terres de conreu no hauria de considerar únicament la 
mateixa terra, ans també la gent que I'envolta, la industria agrícola, els 
recursos històrics de I'àrea i la qualitat de vida dels seus residents. Per tant, els 
esforços de preservació haurien d'adreçar-se al manteniment de la terra i de la 
industria agrícola, a I'increment del suport públic, a la protecció dels drets deIs 
habitants, i a la preservació de la natura històrica del lloc, alhora que haurien 
de continuar mantenint I'estabilitat econòmica dels residents. 
 
• EI manteniment i I'augment de la productivitat de les terres de conreu és 
essencial. 
En qualsevol esforç de preservació agrícola es essencial que la terra de conreu 
resti productiva, bé amb la producció de cereals o bé proporcionant un recurs 
paisatgístic i educatiu per als turistes. Una part important del manteniment de 
la productivitat agrícola passa per aturar la invasió de la terra productiva per 
altres usos mitjançant polítiques i controls en I'ús de la terra que eliminin 
l'expansió i concentrin el desenvolupament en Ilocs apropiats. EI control del 
desenvolupament ha de ser una part essencial en els esforços de preservació 
de les terres de conreu.  
 
• Una infraestructura regional adequada constitueix la base per a les iniciatives 
en agroturisme. 
En qualsevol desenvolupament efectiu d'una empresa d'agroturisme s'ha 
d'establir una infraestructura regional adequada. Cal assegurar el 
desenvolupament dels serveis turístics complementaris, com el transport, els 
accessos, els restaurants i les botigues temàtiques de productes típics. 
 
• Una localització efectiva i eficient del recurs és crítica per mantenir els 
esforços de preservació. 
AI final, la preservació agrícola inclourà el desenvolupament de criteris, la 
priorització i la redacció de plans estratègics. A causa de la manca de 
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finançament que pateixen les iniciatives de preservació agrícola, és 
imprescindible que es prioritzin les iniciatives mes viables. La protecció de les 
terres de conreu més productives i el finançament directe de les comunitats 
que es mantenen actives en els esforços de preservació han de ser part de 
d'aquesta priorització.  
 
EI que tenen en comú tots aquests punts es la consciència que cal prendre 
decisions i que aquestes decisions han d'estar guiades per un conjunt de 
principis que encoratjaran les propostes més viables, les que tenen una 
probabilitat d’èxit més elevada.  
 
5.2.2 Les propostes per a l’eix del Llobregat. 
 
Les propostes per a l’eix del Llobregat que s’estudien i que es presenten a la 
publicació esmentada suposen un marc general per a l’actuació a la zona 
d’estudi. No obstant, s’entén que no és l’objecte del present treball 
d’aprofundir en aquestes propostes més enllà del que permet situar l’àmbit de 
treball en un context més ampli. D’aquesta manera es proposa una visió 
resumida de les propostes, més superficialment en l’àmbit de tot el riu, i entrant 
més en detall en les àrees que afecten directament la zona d’estudi. 
 
 
La proposta de la UPC 
 
Vuit unitats temàtiques culturals bàsiques concentren la principal substància de 
I'eix patrimonial del Llobregat: 
 
 
UTC-1. Proveir la ciutat. EI Clot del Moro 
UTC-2. Els anys del carbó. La colònia minera de Sant Corneli 
UTC-3. EI riu domesticat. L'embassament de la Baells 
UTC-4. Els anys de les colònies. EI Parc de les Colònies 
UTC-5. Els primers treballs del riu. La Sèquia de Manresa 
UTC-6. De I'excedent agrari a la industria. La vinya 
UTC-7. Els camins de ferro. Ferrocarrils i funiculars 
UTC-S. La conquesta del Delta. EI Parc Agrari 
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Grafic. n.6. Esquema unitats temàtiques proposta 
 equip UPC. Font: Projectant l’eix del Llobregat.  

 
Cada unitat temàtica il�lustra una etapa rellevant de la historia econòmica de 
Catalunya. Els vult episodis, encadenats cronològicament, construeixen una 
interpretació conjunta del riu. Les vuit unitats seleccionades ofereixen realitats 
força heterogènies, però en la seva tria convergeixen quatre condicions 
generals: 
 
1. La singularitat del patrimoni 
2. L'escala supramunicipal 
3. La consistència de la promoció local 
4. La vinculació de la unitat amb el riu”{{382 Calatayud,Daniel 2000}}(veure 
imatge n.2) 
 

 
 

La proposta del MIT. 
 
La proposta del MIT per al corredor del riu Llobregat parteix de la consideració 
de les lliçons dels estudis dels casos nord-americans. Després, aplica aquestes 
lliçons a tota la conca del riu L1obregat, cercant una manera coherent de 
desplegar els seus recursos culturals, naturals i institucionals per tal d'explicar la 
historia del riu.  
 
Treballant sobre els principis i la revisió dels recursos del corredor del L1obregat, 
el MIT va començar el procés de disseny imaginant una divisió conceptual del 
corredor i els seus recursos en àrees temàtiques i geogràfiques. Aquestes àrees 
temàtiques proporcionen els blocs basics de construcció per al planejament i 
el desenvolupament regional del corredor del L1obregat, així com el capítol 
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principal de la historia del riu.   
 
Es reconeixien set àrees temàtiques al llarg del riu, de nord a sud. Cada una 
d'aquestes àrees s’entenia quer mantenia una relació clara i evident entre les 
seves característiques naturals, el medi construït i la seva historia.  
 
1. Fonts del L1obregat. La secció muntanyosa situada al nord de la regió, des 
de Guardiola de Berguedà i Cercs fins a Castellar de n'Hug, seria I'indret lògic 
per explicar la història del cicle de I'aigua, centrant-se en l'extracció de 
recursos naturals com carbó, pedra i aigua potable. Aquesta àrea 
extremament espectacular tindria un paper important en I'oferta recreativa 
del corredor. 
 
2. Berga i el seu canal. Aquesta àrea temàtica inclou la presa i el pantà de la 
Baells, així com el canal industrial de Berga, i enllaça la ciutat de Berga amb 
d'altres ciutats muntanyenques i el paisatge natural que les envolta. La història 
de l'explotació dels recursos naturals per generar energia i servir a una ciutat 
industrial seria explicada aquí, i se centraria en el paper tradicional de Berga 
com a porta als recursos naturals i paisatgístics dels Pirineus. 
 
3. Parc de les Colònies del Llobregat.  EI tram del riu L1obregat des de la 
Colònia Rosal (sota Berga) fins a Navàs podria considerar-se el conjunt de 
comunitats tèxtils del segle XIX més important deIs que es mantenen en tot el 
món. És el lloc lògic on explicar la història de com I'energia hidràulica va 
permetre la creació de la indústria tèxtil catalana, la construcció de les 
colònies industrials, el desenvolupament de tecnologia industrial i I'establiment 
d'una forma de vida que va desaparèixer fa uns trenta anys. 
 
4. Els dos rius. L’àrea temàtica s’estén des de Sallent, al L1obregat, i Cardona, 
al Cardener, cap al sud, quasi fins a Montserrat, i acompanya la trobada dels 
dos rius al voltant de Manresa. Aquí s'hauria d'explicar la història de la primera 
indústria, incloent-hi la formació de dipòsits de sal i la seva extracció. La història 
també inclouria la tecnologia de la irrigació, la sèquia del segle XIV que 
encara es mante activa i el cultiu de les vinyes veïnes.  
 
5. Montserrat. Que incloïa l’àrea de Montserrat, amb el parc natural. 
 
6. El cor industrial. Es comptava amb l’àrea compresa entre Montserrat i el 
delta. 
 
7. El delta del riu / parc agrari. La zona del delta del Llobregat. 
 
Aquestes àrees temàtiques  es dividien tres grups, el riu viu, el riu treballador i el 
riu millorat. Dins de cada grup s’identificava una missió o objectiu per a 
desenvolupar,  una porta d’entrada on la història i missió futura es presenten al 
públic visitant. Es reprodueixen breument els plantejaments de portes i 
objectius que s’han considerat que encara mantenen el seu interès. 
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EI riu viu. Que inclou les dues àrees temàtiques primeres i on el riu emergeix de 
forma pura d'una font de muntanya, i el seu marc natural i els assentaments es 
troben dominats pel paisatge natural. 
 
S’entén que tradicionalment la zona ha estat dedicada a font de matèries 
primes, aigua, carbó i ciment, que va suportar la indústria i el 
desenvolupament econòmic. 
 
MISSIÓ: Treure profit de les qualitats paisatgístiques i recreatives de la part nord 
del conjunt. 
 
PORTA. Berga. Amb les instal�lacions situades al centre històric o en un lloc 
prominent del canal industrial. 
 
 
EI riu treballador. Aquest conjunt, I'eix del desenvolupament basat en el 
patrimoni industrial al llarg del L1obregat, acompanya les àrees temàtiques en 
el centre del corredor -Ies colònies/parc fluvial i l’àrea dels dos rius-, on els 
assentaments de manufactura tèxtil predominaren i on I'aigua del riu fou usada 
i reutilitzada per atot tipus de propòsit concebible. 
 
MISSIÓ: Interpretar la significació de la regió com a cor tradicional industrial de 
Catalunya i utilitzar aquests avantatges com a base per a la preservació, 
l’educació i el desenvolupament econòmic. 
 
PORTA. Manresa. Al centre de la ciutat, prop del Cardener. 
 
 
EI riu millorat. Aquest conjunt inclou les àrees temàtiques de mes al sud -el cor 
industrial i el delta del riu/parc agrari-, on el desenvolupament urbà 
contemporani havia afectat el curs del riu i la qualitat de la seva aigua que 
arriba al mar entre I'aeroport i el port de Barcelona com un canal contaminat. 
 
MISSIÓ: Restaurar l’ecologia del riu i del seu delta través de l’agricultura , la 
conservació, la reforma i l’educació, i conservar els usos i els productors 
agrícoles tradicionals de l’àrea. 
 
PORTA. Escola d’agricultura a l’àrea del delta. 
 
L’àrea temàtica de Montserrat s’entenia a part. La seva singular presència 
física i la seva fama internacional li donen un potencial únic dins el corredor 
del L1obregat. Situada en I'encreuament de les xarxes de transport est-oest i 
nord-sud, és una articulació entre la part mes alta del corredor i I'àrea 
metropolitana de Barcelona. Montserrat és també la principal atracció dintre 
de la regió, tant per al turisme interior com per a I'internacional. Una icona per 
a Catalunya, Montserrat simbolitza de moltes maneres el corredor del riu, el 
qual pot ser vist des del cim, i cap altre Iloc podria introduir millor els visitants en 
els seus temes i les seves històries. Per aquestes raons, s'hauria de convertir en 
un lIoc destacat des d'on interpretar el corredor fluvial i orientar-s'hi, que 
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animés els visitants a una exploració mes completa de la regió i de la seva 
historia i els seus paisatge únics. 
 

 
 

Grafic. n.7. Esquema unitats temàtiques proposta 
 equip MIT. Font: Projectant l’eix del Llobregat.  
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5.3 Alguns exemples d’aplicació 
 
5.3.1 Hudson-Mohawk Heritage Area RiverSpark 
 
Aquest exemple es situa a Estats 
Units, a l’estat de Nova York, a la 
confluència dels rius Hudson i 
Mohawk. 
 
Inclou sis comunitats industrials amb 
importants llegats històrics: Cohoes, 
Colonie, Green Island, Troy, 
Waterford i Watervliet.  
 
El 1816 la Cohoes Company va 
construir una presa a les Mohawk 
Falls per aprofitar l’energia del salt 
d’aigua. Aquest punt es va 
convertir en el centre d’una extensa 
xarxa de canals que obrien nous 
mercats. Es conserven alguns 
centres industrials connectats per 
canals. 
 
L’actuació de la zona es va iniciar 
amb l’interès popular per  
reconèixer el patrimoni local 
construït com a element clau per a 
la revitalització (el 1977). S’ha fet un 
gran esforç per preservar els espais i 
edificis històrics i la utilització 
d’aquests elements per estructurar 
la regió, incloent la seva protecció 
en ordenances locals. Les ciutats i 
les seves fàbriques són el punt 
principal d’aquest projecte.  
 
El parc té dos temes centrals, que 
estan representats per dos centres 
de visitants, el Troy, que tracta el 
treball i la indústria, i el centre de 
Cohoes, que tracta la història de la 
gent. Des d’aquest centres els 
visitants són dirigits cap a llocs 
històrics i diversos recorreguts. Els 
diferents punts estan connectats 
per camins patrimonials. Els camins 
són conduïts estratègicament a 
través dels centres urbans on 

s’anima els visitants a comprar i a 
menjar. 
 
 

 
 
Gràfic n. 8 Fotomuntatge de l’autor a partir dels 
plànols publicitaris de la pagina web. Veure 
bibliografia.
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5.3.2 Le Creusot 
 
La zona  de Le Creusot i Monteceau- les - mines es troba al sud de la regió de 
Borgonya, està constituït per setze municipis que compten amb un total de 
més de 100.000 habitants i ocupa una superfície de 390 Km2. 
 
En aquest territori el desenvolupament industrial va ser molt important al s.XIX. 
L’activitat principal va ser la siderúrgia i aquesta va aprofitar també el recurs 
local del carbó.  En aquesta zona s’instal�la l’empresa Schneider que es va fer 
famosa per la fabricació d’armes pesants (projectils). 
 
Es compta amb un important patrimoni industrial, en el que hi destaquen forns, 
naus industrials, comunitats obreres, un ferrocarril miner i un important canal 
comercial amb nombroses rescloses, el Canal Du Centre.  
 
El 1970 la decadència industrial ha afectat el conjunt i s’aposta per la 
diversificació productiva, en especial el turisme. L’Ecomusée sorgeix en aquest 
procés. El seu objectiu és participar activament en el desenvolupament de la 
comunitat sobre la base de revalorar el patrimoni industrial, per produir llocs de 
treball, ingressos del turisme i constituir un tret distintiu de qualitat de l’actual 
indústria local. 
 
Es treballa en la recuperació dels edificis dotant-los de nous usos, en l’atracció 
del turisme de qualitat, en el desenvolupament sostenible, en la investigació 
sobre el patrimoni, es promouen esdeveniments culturals i trobades. 
 
El parc es composa de diferents seus que es reparteixen per les poblacions 
amb diferents centres amb un tema concret. El punt central és a Le Creusot, 
en un antic forn de vidre. A Ecuisses es situa el Museé du Canal du centre, amb 
un recorregut per les diferents rescloses. A Monteceau-les-Mines hi ha el museu 
de la mina, amb galeries obertes al públic, el Musée des Fossiles i la Maison 
d’École. A Perrecy les Forges es troba el museu du Prieuré, sobre les forges 
metal�lúrgiques. A Ciry le Noble hi ha la Usine Ceramique que es relaciona amb 
la reinserció laboral. A més d’aquestes instal�lacions als nuclis urbans, hi trobem 
un seguit d’itineraris, , el canal, un tren miner. 
 
 

  
Musée de la mina  Blanzy 

   
Maison d’école a Monteceau 

  
Châteu de la Verrerie a Le 
Creusot 
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Briqueterie a Ciry Le Noble 

   
Musée du canal a Ecuisses 

 
 
 
 
 
 

Gràfic n.9. Mapa general territori. Pagina web (veure bibliografia). 

   
 
 
5.3.3 Emscher Park 
 
 
Aquest és un exemple de desenvolupament regional basat en el patrimoni 
industrial que es va iniciar el 1988 a Alemanya. Comprèn disset poblacions, 
amb un total de dos milions d’habitants, i ocupa una extensió de 80.000ha. 
 
El territori on s’implanta és a la conca del riu Emscher, es tracta d’una zona 
particularment densa en construccions i altament explotada, amb un seguit 
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d’espais lliures d’interès, provinents de l’urbanisme instaurat als anys vint i amb 
un sistema poblacional policèntric uniforme. La  indústria pesant i la reconversió 
industrial dels anys vuitanta hi havia deixat fortes ferides, no obstant es compta 
amb una posició central dins el mercat europeu, un sistema d’infraestructures 
eficient, mà d’obra disponible i institucions científiques, educatives i 
d’investigació consolidades. 
 
El 1988 el govern regional promociona un projecte que vol plantejar propostes 
de renovació.   
 
L’àrea compta amb un important patrimoni paisatgístic i edificat preindustrial i 
industrial dels segles XIX i XX, amb elements tan destacats com la via fèrria o els 
46 quilòmetres del canal Rhein-Herne. 
 
El projecte planteja la reconstrucció del paisatge, la requalificació ecològica 
de l’aigua, la reestructuració del sector econòmic, la preservació del patrimoni 
industrial, la renovació del parc residencial i el restabliment de la cohesió 
social. 
 
Per al desenvolupament de l’actuació es porten a terme, uns plans guia que 
identifiquen els espais aptes per a cada ús, àrees verdes , patrimoni industrial, 
implantació de complexos industrials i empresarials  i implantació de centres 
de serveis.  Es desenvolupen un seguit de projectes concrets que són  plans 
lineals, al llarg del riu Emscher i del Canal (que es recupera coma elements 
d’oci), i d’altres de puntuals. 
 

 
 
Gràfic n.10. Mapa general territori. Pagina web (veure bibliografia).
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6.  Aproximació a la proposta per a l’Alt Llobregat 
 

 
6.1 L’inventari de patrimoni miner i industrial 

 
Una primera aproximació a la proposta s’ha entès també com una 
aproximació a l’inventari. A l’hora d’abordar un projecte territorial de 
desenvolupament regional que es basi en el patrimoni cultural, tal com s’ha 
vist al capítol anterior, és essencial la realització d'un inventari de recursos 
patrimonials que constitueixi un punt de partida. És una de les tasques mes 
essencials i prioritàries. Es tracta d’explicar una història a partir del que es 
conserva. 

 
Per al cas s’ha efectuat un recull de patrimoni miner i industrial a partir de 
quatre fonts, els inventaris de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, 
el llibre Terra de Carbó,  la base topogràfica 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (per a la ubicació de les bocamines) i diferents volums de la 
publicació Els Trens de Catalunya21 ( per a la informació sobre els elements del 
transport). 

 
Quant als inventaris municipals del patrimoni cultural que ha publicat  La 
Diputació de Barcelona, s’ha extret un recull del patrimoni cultural relacionat 
directament amb la mineria i també aquells elements de la indústrialització del 
mateix període, entenent que ambdós poden ser significatius per elaborar la 
reinterpretació del moment històric. S’han identificat un total de 88 elements. 
 
 

                                            
21 SALMERÓN I BOSCH, CARLES. Els trens de Catalunya (veure bibliografia). 
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Gràfic n.11 Índex del recull efectuat 
sobre l’inventari del patrimoni 
cultural de  la Diputació de 
Barcelona. S’assenyala el municipi 
al que pertany, el numero d’ordre 
de l’element, la seva 
correspondència amb la 
numeració de la Diputació, el no 
de l’element i la pàgina on s’ubica. 
No s’adjunten les fitxes de la 
diputació per considerar que es 
tractaria d’una repetició 
innecessària. 
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Val a dir que algunes fonts consultades no inclouen informació de la totalitat 
dels municipis. Els inventaris de la Diputació compten amb els municipis de 
Bagà, Borredà, La Pobla de Lillet, Saldes, Vallcebre i Vilada. El Llibre Terra de 
Carbó22 inclou un breu recull del patrimoni miner dels municipis de Cercs, Fígols, 
Vallcebre, Saldes i Guardiola de Berguedà. Aquests municipis compten amb la 
major part del patrimoni miner i industrial, cosa que fa que  es consideri  força 
representatiu, no obstant, cal considerar el biaix que introdueix la mancança 
d’alguns municipis. 
 
L’inventari que es realitza dels inventaris municipals de la Diputació, del llibre 
terra de carbó i de les bocamines existent es representa gràficament al plànol 
1:100000 de forma que es pot avaluar la distribució espacial d’aquest recursos 
existents. 
 
Cal tenir en compte que habitualment el procés de creació d’un inventari, 
amb aquesta finalitat, en un primer moment, es nodreix d’experts locals, 
tècnics foranis i de les comunitats on s’elabora el pla i en un segon moment es 
decidirien quins serien els elements que formaran part de l’estructura bàsica de 
la història que es vol explicar. Amb aquestes consideracions, sembla que 
l’inventari realitzat demana de ser completat, per un costat amb la inclusió 
més extensiva de la totalitat de recursos existents, amb la finalitat d’assegurar 
una visió àmplia, i per altre costat per afermar la identificació ciutadana amb 
el projecte.   
 
 
6.2 L’inici de l’anàlisi territorial gràfic 
 
Aquest apartat es pot llegir de forma complementària o de forma 
independent de la documentació gràfica que s’acompanya. Es descriu 
breument aquest anàlisi gràfic realitzat amb alguns apunts sobre la 
metodologia i  la interpretació dels diferents plànols. 
 
Quant a l’aproximació a la proposta amb l’anàlisi territorial gràfic d’aquest 
àmbit, s’han elaborat sis plànols de l’àrea de l’Alt Llobregat en conjunt, a 
escala 1:100.000, i s’han elaborat tres  plànols de la zona compresa entre 
Guardiola de Berguedà i La Pobla de Lillet a escala 1:5000. 

 
L’inici d’anàlisi del conjunt de l’Alt Llobregat inclou diferents temes: Els espais 
d’interès natural, la xarxa hidrogràfica, la topografia, l’edificació, la vialitat i el 
patrimoni de la mineria. Els plànols a escala 1: 5.000 suposen una mirada en 
detall,  l’estudi de la possibilitat de traçat d’un itinerari entre els dos nuclis 
urbans de Guardiola i La Pobla, recorrent un tram del riu Llobregat.  
 
Per a l’elaboració dels plànols a escala 1:100000,  s’ha utilitzat sobretot la base 
topogràfica 1:50000 de l’institut Cartogràfic de Catalunya, no obstant, s’ha 
utilitzat també, el Model digital del Terreny i la base de municipis (també de 

                                            
22 ROSA SERRA I ALTRES Terra de Carbó (2003) Zenobitia ediciones i Consorci ruta minera. 
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l’ICC), així com la Base del Pla d'espai d'Interès Natural del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  
 
Per a l’elaboració dels plànols a escala 1:5.000,  s’ha utilitzat sobretot la base 
topogràfica 1:5000 i 1:50.000 de l’institut Cartogràfic de Catalunya, no obstant, 
s’ha hagut de complementar aquesta amb l’actualització de les obres de 
millora de la carretera de Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet que no 
estaven grafiades, a partir dels ortofotomapes també de l’ICC. 
 
Al primer plànol s'han grafiat els Espais d'Interès Natural segons la classificació 
establerta per El Pla d'espai d'Interès Natural del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. S'han indicat també els principals 
accessos categoritzats en tres tipus, en funció de les vies rodades que hi donen 
accés. El grafiat d’aquest espais permet la seva identificació i la identificació 
del seu àmbit territorial. S’hi pot observar la extensa la gran quantitat d’espais 
protegits (10) i l’àrea que ocupen en relació a l’àmbit d’estudi.   
 
El segon plànol tracta sobre la xarxa hidrogràfica. S'assenyalen les mitjanes 
anuals dels cabals de manteniment del Pla sectorial de les conques internes de 
Catalunya (Resolució MAH/ 2465/2006. Dogc 4685), amb la finalitat d’establir 
una categorització dels rius en funció dels seus cabals. Es pot observar que la 
xarxa es correspon bàsicament amb la conca del Llobregat encara que a la 
zona sud oest també trobem afluents del Cardener i de l'Aigua de Valls que 
desemboca al pantà de la Llosa del Cavall a Sant Llorenç de Morunys.  També 
es representen els canals existents, entre els que és particularment interessant 
veure el traçat del Canal Industrial de Berga. 
 
El tercer plànol és el de la topografia. Es representa a partir del Model 
d’elevacions del terreny amb pas de malla de 20 m de l’Icc l’altimetria de 
l’àmbit en escala de grisos. Les alçades queden compreses entre els 407 i els 
2646 metres d’altitud . Es reconeixen les grans profunditats de les fondalades 
dels rius. Presenten unes pendents més regulars que la resta del territori, en 
especial la conca del Llobregat fins a La Pobla de Lillet.  També s'hi reconeixen 
les grans formacions muntanyoses, amb cims alts i s'observa que aquestes es 
corresponen en gran mesura amb les zones d'interès natural. 
 
El quart plànol dona una visió de la edificació, s'han diferenciat els elements 
assenyalats com a edificacions aïllades que es grafien amb un símbol quadrat 
contrastant-los amb la resta que estan en vermell. El resultat permet identificar 
els principals nuclis poblats i analitzar la dispersió existent. Val a dir que el 
sistema d'ocupació territorial tradicional s'ha basat durant  molt temps en la 
masia, com a unitat física i funcional.  Així, en aquest entorn rural, la dispersió 
edificatòria té en part un sentit lògic, positiu per a la guarda i cura del territori. 
 
El cinquè plànol mostra la xarxa viària. Es grafien en ordre jeràrquic les autovies, 
les vies principals i les vies secundàries i els carrers. La vialitat de la zona ve 
marcada pel gran eix nord sud que prové de Barcelona i arriba a la Cerdanya. 
En un segon ordre trobem les vies de comunicació transversal que 
ressegueixen les diferents valls i comuniquen amb altres conques. 



Patrimoni del carbó. Paisatge cultural i projecte territorial a l’Alt Llobregat                                                  Pàg. 50 

 
 

 
El sisè i últim plànol d’aquesta sèrie mapifica els elements del patrimoni miner i 
industrial identificats en l’inventari. Es pot observar la distribució territorial 
d’aquests elements, les principals zones de concentració i la relació d’aquestes 
zones amb la resta del territori. Es pot observar la relació del patrimoni miner i 
industrial amb els principals nuclis de la zona.  
 
Pel que fa a la sèrie a escala 1:5000, s’ha abordat l’àmbit existent entre el Nucli 
de Guardiola de Berguedà i La Pobla de Lillet. Aquest tram es pren com a 
exemple per abordar la proposta a una escala més detallada. Es tracta d’una 
zona en la que es podria situar un itinerari i és pretén verificar la validesa 
d’aquesta subhipòtesi ampliant l’escala del punt de vista. 
 
Els tres plànols són correlatius, el número 1 inicia el recorregut a Guardiola de 
Berguedà, el segon continua allà on finalitza el primer i el tercer continua la 
sèrie fins a connectar amb La Pobla de Lillet. 
 
Als plànols s’hi representa la xarxa hidrogràfica (diferenciant entre rius, torrents i 
canals) la coberta vegetal (diferenciant entre cultius i boscos) la xarxa viària 
(diferenciant entre carreteres primàries, secundàries, terciàries, pistes forestals i 
pistes forestals en mal estat), alguns elements de projecte ( recursos 
patrimonials (Relacionats amb la mineria, relacionats amb el transport o altres 
edificacions industrials)  i finalment la proposta d’itinerari (En camí existent o de 
nova creació). 
 
Per a l’elaboració de la proposta d’itinerari s’han realitzat diferents visites de 
treball de camp, s’han comprovat la totalitat de camins existents a les ribes del 
Llobregat en aquest tram per a la seva possibilitat d’utilització com a itinerari, 
cosa  que ha permès el descart de diferents pistes forestals que s’han revelat 
poc apropiades per les pendents excessives, el mal estat de la via o el propi 
traçat. 
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7. Conclusions 

 
 

7.1 Compliment dels objectius i validació de la hipòtesi 
 
Els objectius es plantejaven en tres punts, el primer l’estudi del patrimoni de la 
mineria del carbó al Berguedà, el segon l’estudi dels projectes territorials per al 
desenvolupament regional que es basen en els paisatges culturals i el tercer 
que consistia en aproximar-se a una primera proposta de projecte en aquest 
entorn. 
 
Quant al primer objectiu, el resultat de l’estudi queda detallat en el capítol 
quart. Val a dir que l’estudi de la mineria al Berguedà és un objectiu força 
extens, hi ha nombroses publicacions al respecte i nombroses persones que 
han tractat la matèria. No es coneixen encara molts dels aspectes que s’hi 
relaciones i són moltes encara les incògnites que resten per descobrir. Així es 
pot entendre acomplert l’objectiu d’estudiar la matèria però també amb espai 
per continuar.   
 
Quant al segon objectiu, aquest es dividia en dos subapartats, un primer 
apartat que plantejava l’estudi dels projectes territorials per al 
desenvolupament regional que es basen en els paisatges culturals , amb l’estat 
de l’art i els  principis bàsics, i un segon apartat on es planteja l’estudi d’alguns 
casos d’aplicació en context nacional i internacional. Al capítol cinquè 
s’aborda aquest estudi de forma detallada.  
 
Una altra vegada cal tenir en compte que la matèria és extensa i pretendre 
haver-la estudiat com a tasca acabada seria erroni, l’estudi endegat es 
considera una Iniciaició a la matèria, un principi amb un camí a seguir.  Cal dir 
també que el procés d’estudi ha resultat cíclic, un aspecte estudiat, en 
contrastar-lo amb la realitat (l’àmbit de la proposta)  s’observa des d’una nova 
perspectiva que condueix de nou a l’estudi.  
 
Quant al tercer objectiu, d’aproximar-se a una primera proposta de projecte 
en aquest entorn,  s’inicia aquest recorregut al capítol sisè. L’anàlisi que es 
realitza suposa un primer encontre que ja revela algunes pautes que seran 
d’interès per a la proposta. Un esquema bàsic que pot suposar un esquema de 
projecte, una distribució del patrimoni de la mineria que dona pistes sobre la 
possible ubicació dels principals centres d’interpretació. 
 
Quant a la validació de la hipòtesi plantejada “La mineria del carbó pot 
esdevenir un argument principal per a la creació d’un projecte de 
desenvolupament territorial al paisatge cultural de l’Alt Llobregat.”  es podria 
dir que en última instància per a validar la hipòtesi és necessari materialitzar el 
projecte. Cal executar un projecte de desenvolupament territorial, basat en la 
mineria del carbó i un cop aquest estigui en funcionament verificar la seva 
viabilitat. 
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Aquest plantejament, que resultaria a una aproximació fefaent, sobrepassa les 
possibilitats de l’estudi, de forma que no seria possible abordar la tasca amb 
aquesta aproximació.  
 
Si que es pot plantejar la tasca des d’una perspectiava menys taxativa però 
més realista, es pot validar la hipòtesi a través del compliment dels objectius 
que es plantejaven. 
 
De l’estudi realitzat de la mineria ha resultat que l’Alt Llobregat disposa d’un 
patrimoni miner abundant, excepcional i amb gran capacitat de 
representació, tal com s’ha detallat. Abundant per la gran quantitat de 
recursos, elements patrimonials dels que es disposa, excepcional per tractar-se 
d’un centre d’explotació minera d’importància a nivell català i estatal, i amb 
gran capacitat de representació per la estreta relació de la mineria amb el 
territori, per tractar-se d’un tret identitari.  

 
De l’estudi dels projectes de desenvolupament territorial basats en el patrimoni, 
es revelen un seguit de trets bàsics, que es poden reconèixer en la mineria de 
l’Alt Llobregat, fins es poden arribara a validar algunes premises d’aquest tipus 
de projecte una escala detallada en alguns trams d’itinerari.  
 
Així, s’entén doncs que el present estudi valida la hipòtesi. Queda com un 
treball a completar, s’identifiquen un seguit de tasques que resten per realitzar i 
en cap cas es considera que es presenti una proposta completa. Es planteja 
assolit aquest objectiu d’estudiar i validar una possibilitat, però s’inicia al mateix 
temps un estudi més ampli, per arribar a una proposta més sòlida i completa. 
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7.2 . El que queda per estudiar 
 
En el transcurs d’aquest estudi apareixen un seguit d’àmbits que no es poden 
tractar i que resulten com a temes a estudiar en el futur, alguns d’aquests són: 
 
- L’Inventari. Tal com ja s’ha comentat anteriorment, s’entén que l’inventari 
realitzat demana  ser completat, per un costat amb la inclusió més extensiva 
de la totalitat de recursos existents, amb la finalitat d’assegurar una visió 
àmplia, i per altre costat amb una revisió més exhaustiva, amb la inclusió de la 
totalitat de l’àmbit territorial i per afermar la identificació ciutadana amb el 
projecte.   
 
- L’anàlisi. D’altra banda, pel que fa a l’inici de l’anàlisi que es realitza, tal com 
es diu es tracta tan sols d’un inici. Cal aprofundir en l’anàlisi de conjunt, en més 
àmbits dels estudiats, cal estudiar la geologia, que en aquest cas pot resultar 
aclaridora de la ubicació del patrimoni miner, cal estudiar els recursos turístics 
existents com a base on es pugui recolzar la proposta, entre d’altres. També 
cal avançar en l’estudi en detall, cal contrastar les determinacions que 
sorgeixen en l’estudi global, validar-les a un nivell més detallat i inclòs sobre el 
terreny. 
 
- La tematització i els elements d’estructura de la proposta. Amb l’inventari i 
l’anàlisi més avançats, caldrà reinterpretar la història que es vol explicar i situar 
aquests relats sobre el territori. També cal situar els elements d’estructura, les 
àrees, fites, nodes, itineraris i els espais de vora que s’explicaven en el capítol 
cinquè. A remarcar que la mateixa divisió en etapes històriques ja esdevé en si 
mateixa una tematització que pot conduir a les arees temàtiques. 
 
- Estudi de viabilitat i gestió del projecte. Cal també estudiar els costos en 
relació als beneficis, de forma acurada i seriosa i cal plantejar la organització 
del projecte, els agents intervinents, la participació municipal i altres aspectes. 
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7.3 Algunes pautes que es repeteixen. Un esquema bàsic 

 
De l’anàlisi territorial gràfic s’han extret alguns esquemes dels diferents plànols 
temàtics amb la intenció de sintetitzar la informació que es genera. De la 
observació d’aquests esquemes i les diferents representacions gràfiques es pot 
observar que hi ha un seguit de pautes que es repeteixen. 
 
En primer lloc queda clar que el curs del riu Llobregat i el Bastareny esdevé una 
columna vertebral d’aquest territori. Com a entitats físiques, aquests dos rius 
articulen la major part d’espais naturals d’interès, ambdós disposen de cabals 
dels més elevats de la zona, alimenten la major dotació de canals, 
constitueixen un eix de pendent regular fins a La Pobla de Lillet i Bagà,  solquen 
els principals nuclis poblats de l’Alt Llobregat i també ambdós rius transcorren 
paral�lels a vies principals de comunicació, l’eix del Llobregat i la via de 
comunicació amb el Ripollès.  
 
En segon lloc, es detecta també una segona pauta d’articulació territorial que 
complementa la primera, apareixen unes valls transversals a aquest eix 
vertebrador, també constituïdes per les valls que conformes els rius, que 
completen aquest primer esquema territorial. Es tracta de les valls del Riu 
Saldes i del Mergançol. Ambdós rius esdevenen un sistema transversal al 
primer. Aquest rius també articulen els espais naturals de la zona, disposen d’un 
cabal considerable, coincideixen amb importants vies de comunicació, i 
uneixen importants nuclis de població. 
 
En un tercer nivell, seguint aquest però amb menor grau, podríem anomenar la 
el riu de Peguera, la riera del Metge i la  riera de Vilada.  
 
Aquest esquema esdevé doncs un esquema clau a l’hora d’abordar la 
proposta d’intervenció.  Sembla que una bona solució serà situar els itineraris 
que uneixin els diferents àmbits temàtics transcorrent per aquests esquemes 
bàsics. L’eix vertebrador del Llobregat i Bastareny en primera instància. 



Patrimoni del carbó. Paisatge cultural i projecte territorial a l’Alt Llobregat                                                  Pàg. 56 
 
 

 
8. Referències bibliogràfiques 

 

En relació a la mineria del carbó 

 

1. Adéu Carrilet :Apunts De l'Arxiu d'En Melcior Teixidor : Olot : Catàleg Editat 
Amb Motiu De l'Exposició Itinerant Per Tots Els Pobles De l'Antic Traçat Del 
Ferrocarril Olot -Girona. Girona: Consorci de la ruta del carrilet, 1994. ISBN 
8488675240. 

2. Àmbit de Recerques del Berguedà. L'Erol. Berga: Àmbit de Recerques del 
Berguedà, 1982. ISBN 0212-0445.  

3. BOIXADER AYMERICH, Alba; SERRA, Rosaand Consorci Ruta Minera. Viure Al 
Peu De La Mina :Les Colònies Mineres De Cercs. Cercs: Consorci Ruta Minera, 
2007. ISBN 9788493588830.  

4. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Impacte 
Socioeconòmic Del Turisme Al Berguedà 
, 2008.  

5. DOREL-FERRÉ, Gràcia; and Esparreguera. Les Colònies Industrials a Catalunya 
:El Cas De La Colònia Sedó. Esparreguera: Ajuntament d'Esparreguera, 1992. 
ISBN 8478263314.  

6. Fígols. Ruta Del Carbó :Ruta Per Les Mines De Carbó De Saldes, Vallcebre i 
Fígols. Fígols: Ajuntament de Fígols etc., 2009. ISBN 9788460649663.  

7. HAUSMANN TARRIDA, Carol. Carbó De Pedra :Un Món Que Desapareix. 
Barcelona: Carol Hausmann Tarrida, 2009. ISBN 9788460650300.  

8. MIRALLES-GUASCH, Carme; and Caixa de Catalunya. El Berguedà :Una 
Comarca d'Industrialització Antiga. Barcelona: Caixa de Catalunya, 1990. ISBN 
8487135080.  

9. MITJÀ, Albert, et al. El Patrimoni Miner De Catalunya :Guia De Mines Museu i 
Museus De Geologia i Mineria. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció 
General d'Energia i Mines, 2003. ISBN 8439362919.  

10. NOGUERA I CANAL, Josep; and SISTACH, Manuel. La Mineria Al Berguedà. 
Berga: Àmbit de Recerques del Berguedà, 1991. ISBN 8487803008.  

11. PICAS, Josep; PRAT, Antòniaand Consorci Ruta Minera. Els Telefèrics De 
Carbó. Cercs: Consorci Ruta Minera, 2010.  



Patrimoni del carbó. Paisatge cultural i projecte territorial a l’Alt Llobregat                                                  Pàg. 57 
 
 

12. PICAS, Josep; PRAT, Antòniaand SERRA, Rosa. Les Mines De Saldes. Manresa: 
Zenobita, 2003. ISBN 8493296988.  

13. SALMERÓN I BOSCH, Carles. Els Trens Del Berguedà :Història Dels Ferrocarrils 
Industrials Del Berguedà. Barcelona: Terminus, 1990. ISBN 844048321X.  

14. SALMERÓN I BOSCH, Carles. El Tren De La Pobla De Lillet :Història Del 
Ferrocarril Guardiola-Castellar De N' Hug. 2a ed. Barcelona: L' Autor, 1990. ISBN 
8439864620. 

15. SERRA, Rosa. La Mina De Petroli De Riutort (Guardiola De Berguedà). 
Manresa: Zenobita Edicions, 2008. ISBN 9788492571062.  

16. SERRA, Rosa. La Vall De Peguera. Cercs: Consorci de Ruta Minera, 2007. 
ISBN 9788493515027.  

17. SERRA, Rosa; and Consorci Ruta Minera. Terra De Carbó :Cercs, Fígols, 
Vallcebre, Saldes i Guardiola De Berguedà : [Guia Ruta Minera]. Manresa: 
Zenobita Edicions, 2003. ISBN 849329697X; 8493296997X.  

18. SERRA, Rosa, et al. Les Mines De Cercs. Cercs: Museu de les Mines de Cercs, 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, 1998. ISBN 8439346174.  

19. SERRA, Rosa, et al. El Carbó :Una Proposta Interdisciplinar. ESO. Terrassa: 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 1998. ISBN 8439351364.  

 

En relació als projectes de desenvolupament regional basats en els paisatges 
culturals  

 

 1. UNESCO World Heritage Centre - World Heritage Centre. Available 
from:<http://whc.unesco.org/en/134>.  

2. the International Building Exhibition Emscher Park (IBA)  
 
. Available from:<http://www.mai-nrw.de/IBA-Emscher-Park.7.0.html?&L=1>.  

3. BUSQUETS, Jaume,; and CORTINA RAMOS, Albert,. Gestión Del Paisaje : 
Manual De Protección, Gestión y Ordenación Del Paisaje/ Jaume Busquets y 
Albert Cortina (Coords). Barcelona: Ariel, 2008. ISBN 9788434428904.  

4. CALATAYUD, Daniel; and Barcelona. L'Eix Patrimonial Del Llobregat. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, 2000.  



Patrimoni del carbó. Paisatge cultural i projecte territorial a l’Alt Llobregat                                                  Pàg. 58 
 
 

5. DOMENECH REINOSO, Jaume; SABATÉ BEL, Joaquimand Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona. La Superficie y Lo Invisible :Patrones En La 
Transformación Territorial De La Cuenca Central Asturiana. 1890-1960. , 2006.  

6. Écomusée Creusot-Monteceau. Écomusée Creusot-Monteceau. Available 
from:<http://www.ecomusee-creusot-
montceau.fr/fla/communauteSituation.html>.  

7. LISTA, Antoni, et al. Projectant l'Eix Del Llobregat :Paisatge Cultural i 
Desenvolupament Regional = Designing the Llobregat Corridor : Cultural 
Landscape and Regional Development. Barcelona: Universitat Politècnica de 
Catalunya, 2001. ISBN 7653793X.  

8. LLOP, Carles. Paisatges En Transformació : Intervenció i Gestió Paisatgístiques. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, 2009. ISBN 9788498032291.  

9. LLOP, Carles. Paisatges Metropolitans : Policentrisme, Dilatacions, 
Multiperifèries i Microperifèries. Del Paisatge Clixé Al Paisatge Calidoscopi. 
Papers: Regió Metropolitana De Barcelona: Territori, Estratègies, Planejament 
[en línia], 2008, no. 47 [cited 31 març 2010]. pp. 9-13. Available from 
<http://www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/view/104012/0>. ISSN 
1888-3621.  

10. LLOP, Carles. Gestión del paisaje : manual de protección, gestión y 
ordenación del paisaje. BUSQUETS, Jaume; and CORTINA, Albert eds., 
Barcelona: Ariel, 2008. El Proyecto Del Paisaje, pp. 275-294. ISBN 9788434428904.  

11. Municipalites of Cohoes, Colonie, Green Island, Troy, Town of Waterford, 
Village of Waterford and Watervlied . River Spark Hudson-Mohawk Heritage 
Area. Available from:<http://www.riverspark.org/riverspark.html>.  

12. PRATS, Llorenç. Antropología y Patrimonio. 2a ed. Barcelona: Ariel, 2004. 
ISBN 8434422115.  

13. PRATS, Llorenç. Revista PASOS.La Viabilidad Turística Del Patrimonio, vol. Vol. 
9 Nº 2 págs. 249-264. 2011.  

14. ROGER, Alain. Breu Tractat Del Paisatge. Barcelona: La Campana, 2000. 
ISBN 8488791763.  

15. RUIZ, Isabel; Catalunyaand Museu d'Història de Catalunya. Colònies 
Industrials :Catàleg De l'Exposició. Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, 2009; 2009. ISBN 9788439381747.  

16. SABATÉ BEL, Joaquim. El Paisaje en la cultura contemporánea. NOGUÉ I 
FONT, Joan ed., Madrid: Biblioteca Nueva, 2008. Paisajes Culturales y Proyecto 
Territorial, pp. 249-273. ISBN 9788497428460.  



Patrimoni del carbó. Paisatge cultural i projecte territorial a l’Alt Llobregat                                                  Pàg. 59 
 
 

17. SABATÉ BEL, Joaquim. Patrimoni i Projecte Territorial :Colònies, Sèquia De 
Manresa i Delta Del Llobregat = Patrimonio y Proyecto Territorial : Colonias, 
Sèquia De Manresa y Delta Del Llobregat. Barcelona: Diputació de Barcelona. 
Xarxa de municipis, 2004. ISBN 8477949611.  

18. SABATÉ BEL, Joaquim; LLOP, Carlesand VILANOVA CLARET, Josep M. Dels 
Llocs Memorables Al Paisalges Culturals. Barcelona: Coac, 2003.  

 19. SAUER, Carl O.; and LEIGHLY, John. Land and Life :A Selection from the 
Writings of Carl Ortwin Sauer. Berkeley: University of California Press, 1963. ISBN 
0520011244.  

20. Unesco. Convención Sobre La Protección Del Patrimonio Cultural y Natural 
[Recurs Electrònic]. París: Unesco, 1972.  

21. VALL CASAS, Pere; and Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. De 
Colònies Tèxtils a Parc Fluvial :El Sistema De Colònies Tèxtils Del Baix Berguedà : 
Generació i Revaloració. Barcelona: Marcombo, 1999. ISBN 8426712096; 
848816758X.  

22. VALL CASAS, Pere, et al. El Sistema De Colònies Tèxtils Del Baix Berguedà 
:Gènesi i Revalorització. , 1997.  

23. World Heritage Centre. Cultural Landscape. [en línia] [cited 6 abril 
2010]Available from:<http://whc.unesco.org/en/culturallandscape>.  

 

ALTRES 

 

1. Institut Cartogràfic De Catalunya. Available from:<http://www.icc.cat/>.  

2. Instituto Geográfico Nacional. Available 
from:<http://www.ign.es/ign/main/index.do>.  

3. Departament De Medi Ambient i Habitatge De La Generalitat De Catalunya. 
Available from:<http://dmah.nexusgeografics.com>.  



Patrimoni del carbó. Paisatge cultural i projecte territorial a l’Alt Llobregat                                                  Pàg. 59 

 
 

Annexos gràfics 

 
 

9. Annexos 
9.1. Plànols 

9.1.1. Espais d’interès natural. Sèrie 1:100.000 

9.1.2. Xarxa hidrogràfica. Sèrie 1:100.000 

9.1.3. Topografia. Sèrie 1:100.000 

9.1.4. Edificació. Sèrie 1:100.000 

9.1.5. Xàrxa viària. Sèrie 1:100.000 

9.1.6. Patrimoni miner. Sèrie 1:100.000 

9.1.7. Itineraricarrilet 1. Sèrie 1:5.000 

9.1.8. Itineraricarrilet 2. Sèrie 1:5.000 

9.1.9. Itineraricarrilet 3. Sèrie 1:5.000 
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9.2.. Recull gràfic 
 
En aquest apartat es fa un recull de part de la documentació gràfica que s’ha 
anat trobant en la recerca efectuada i que s’ha considerat d’interès com a 
lectura complementària a l’estudi. 
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Imatge n.1. Plànol de situació de l’Alt Llobregat.  
Font: Arxiu autor. 
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Imatge n.2 . Rentador de carbó amb la Torre de l’Olano al fons. Juny 2012..  

Font: Arxiu autor. 
 

 
Imatge 3. Colònia minera de Sant Corneli. 2012. 

Font: Arxiu autor. 
 

 
Imatge 4. Habitatges Sant Josep. 2012. 

Font: Arxiu autor. 
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Imatge 5. Central Tèrmica vella i xemeneies central nova. 2012. 

Font: Arxiu autor. 
 

 
Imatge 6. Estació inferior del telefèric del Far. 2012. 

Font: Arxiu autor 
 

 
Imatge 7. Fàbrica del Clot del Moro. 2012. 

Font: Arxiu autor 
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Imatge 8. Nucli  urbà de Guardiola. Plànol topogràfic a escala original 1:5000 de la  
Diputació provincial de Barcelona realitzat a partir d’imatge aèria de 1967. 

Font:  Cartoteca Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Imatge 9. Terme municipal de Sant julià de Cerdanyola.  
S’aprecia l’actual nucli de Guardiola dividit entre els termes de Sant Julià i Brocà.  

Plànol topogràfic a escala original 1:25.000 . 1927. 
Font:  Cartoteca Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Imatge n.10. Plànol urbà de l’actual nucli de Guardiola, a escala original 1:1.000  del  
“Instituto  Geografico y Estadístico” de1916. 

Font:  Instituto Geografico Nacional  
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Imatge n.11. Carregadors a l’estació de Guardiola.  

Font: Publicació Guardiola de Berguedà. Records d’un instant 
 
 

 
Imatge n.12. Entrada sud de Guardiola. Anys 20.  

Font: Erol. Suplement n. 3. Guardiola de Berguedà: Cruïlla de Camins 
 

 
Imatge n.13. Funicular Sant Josep.  
Font: Publicació Els de Catalunya 
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Imatge n.14. Guardiola carrer comercial.  

Font: Publicació Guardiola de Berguedà. Records d’un instant 
 

 
Imatge n.15. Inaguració del Carrilet a Guardiola. 1914. 

Font: Erol. Suplement n. 3. Guardiola de Berguedà: Cruïlla de Camins 
 
 
 

 
Imatge n.16. Estació del Carrilet a Guardiola.  

Font: Erol. Suplement n. 3. Guardiola de Berguedà: Cruïlla de Camins 
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Imatge n.17. Hostal Nou.  

Font: Erol. Suplement n. 3. Guardiola de Berguedà: Cruïlla de Camins 
 

 
Imatge n.18. Treballadors a la mina al Catllaràs. 

Font: Publicació Els Trens de Catalunya 
 

 
Imatge n.19. Instal�lacions exteriors mina del Far.  

Font: Publicació Els Trens de Catalunya 
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Imatge n.20. Complex  zona de la mina la Consolació  

Font: Publicació Els de Catalunya 
 
 

 
Imatge. N 21. Croquis de la zona de l a consolació.  

Font: Publicació Els de Catalunya 
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Imatge n.22. Tren especial del carrilet. 1951. 

Font: Publicació Els Trens de Catalunya 
 

 
Imatge n.23. Torres telefèric de l’Espà. 

Font: Publicació Els de Trens Catalunya 
 

 
Imatge n.24. Tren de vapor a les pedreres del Clot del Moro.  

Provablement 1904   
Font: Publicació Els Trens de Catalunya 

 




