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RESUM 

Els llocs del rebuig sorgeixen a partir de la tensa relació que s’estableix entre home i natura. Són llocs que 
acumulen rebuig i alhora són rebutjats per la comunitat, una dualitat explosiva que aflora una problemàtica 
existent. Cal buscar solucions des del planejament territorial al conflicte generat, ja que són territoris que 
han sofert una triple fractura econòmica, ecològica i social; des del desplaçament de la comunitat, augment 
de l’atur, presència de materials tòxics i contaminació, empobriment de la població, ... 

Així doncs, el planejament ha d’establir estratègies per anticipar-se a la problemàtica del lloc i ha de tenir la 
capacitat de detectar i reconèixer allò intangible, allò que no es veu i allò que no es vol. El  rebuig fa que el 
lloc esdevingui invisible, per la comunitat, per les autoritats, per les forces econòmiques. Cal identificar els 
valors d’aquest territori per fer-lo visible de nou, i el paisatge és l’eina que ens ofereix el planejament 
territorial per establir les noves pautes de recuperació, ja que té la sensibilitat suficient per analitzar de 
manera transversal els llocs del rebuig i per tant, aportar solucions a través de la planificació en aquests 
llocs. 
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ABSTRACT 

The rejection sites grow up from the strained relation between man and nature. They are sites that 
accumulate whatever we reject, like waste sites, and they are also rejected by the community, an explosive 
duality that shows a really existing problem. We have to look for measures from the regional development to 
the conflict produced, in the way that they are territories who have suffered a triple fracture, in the 
economical, ecological and social way; from the community moving, to the losing of employments, the big 
presence of toxic materials and pollution, impoverishment of the population, etc... 

In this case, the regional development had to establish strategies to anticipate the trouble of the site and it 
has to have the capacity to detect and recognize whatever is intangible, whatever is invisible and whatever is 
unwanted. The rejection makes the site become invisible, for the community, for decision makers, for 
economical players. The territory values need to be identified in order to make it visible again. Landscape is 
the tool offered by territorial planning to establish new refurbishment procedures, as it possesses the 
sufficient sensibility to analyze transversally the rejection places, bringing along solutions through planning in 
these sites. 
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1. TEMA 

Els llocs del rebuig sorgeixen a partir de la problemàtica existent en la necessitat imperativa i consumista de 
l’home d’extraure els recursos productius que el territori li ofereix. Encara que aquesta pràctica s’ha portat a 
terme al llarg de la història, és durant el final del segle passat, quan s’ha començat a evidenciar una real 
fractura entre home i natura. El seu consum, la seva explotació, produeix llocs on el terme rebuig acostuma 
a ser-ne el protagonista. Ens referim a llocs que generen rebuig, i alhora rebutjats per la comunitat. Una 
dualitat que molt sovint costa d’acceptar. 

Així doncs, cal buscar solucions des del paisatge a la problemàtica presentada. Els paisatges del rebuig 
esdevenen nous llocs d’oportunitat, encara que molt sovint siguin l’origen d’autèntiques tensions pel territori. 
Tensions socials, econòmiques i ecològiques. Però també tensions col·lectives on el pes de la comunitat pot 
conquerir aquests nous paisatges, dotant-los d’una nova identitat.  

El planejament territorial és l’eina que ha d’oferir les estratègies amb garanties suficients per fomentar la 
recuperació d’aquests llocs; així doncs, la seva recuperació social, econòmica i ecològica, ha de permetre 
que el lloc deixi de ser rebutjat, i esdevingui un nou paradigma per la comunitat. 

Els instruments de planejament territorial han de ser les eines que fomentin la recuperació d’aquests llocs,i 
per tant tenir la capacitat d’anticipar-se a la problemàtica presentada, a través de la triple identificació d’allò 
que no es veu, de la invisibilitat del lloc. 
 
 
2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

L’article té dos objectius principals: d’una banda explicar què són els llocs del rebuig; aquests no són una 
nova tipologia de paisatge, sinó que s’han desenvolupat al llarg del temps. També s’analitzaran els diferents 
conceptes que han utilitzat autors contemporanis per referir-se a aquests llocs. 

D’altra banda es plantejaran, quines són les estratègies del planejament territorial per refer els llocs del 
rebuig, per buscar solucions i respostes al conflicte social, ecològic i econòmic que presenten aquests 
territoris, a través de l’anàlisi de tres figures de planejament desenvolupades en regions de característiques 
comunes.   

A través de l’anàlisi de tres casos d’estudi centrats en tres llocs del rebuig, intentarem buscar respostes a la 
següent hipòtesi 

- És el planejament territorial l’instrument capaç de buscar respostes a la problemàtica del lloc, i com 
a tal, ser el marc de referència per resoldre el triple conflicte social, ecològic i econòmic dels llocs 
del rebuig? 

Perquè això sigui possible, cal un reconeixement de la realitat del lloc, on és vital detectar la triple fractura 
social, ecològica i econòmica que han sofert els llocs del rebuig, la identificació d’allò que no es veu, i que 
pel fet de ser invisible, també esdevé invisible als ulls de la comunitat i de les administracions. 

Així doncs,  per detectar quins són els aspectes que ens permeten conèixer el lloc, formularem les següents 
subhipòtesis: 

- El planejament territorial té capacitat suficient per anticipar-se a la problemàtica del lloc? 

- El planejament territorial pot planificar la invisibilitat del lloc? 

Caldrà buscar respostes a les diferents  fórmules que té el planejament per identificar el territori intangible, 
des de la creació de nous límits i fer-los visibles, fins a la creació d’actuacions concretes que responguin a 
les problemàtiques creades per la contaminació, la crisi social i la pèrdua de valor econòmic del lloc, que 
responguin a la seva invisibilitat. 

Per poder establir conclusions a les hipòtesis presentades, s’analitzaran a través de tres casos d’estudi, 
quines han estat les estratègies que ha seguit cada figura de planejament territorial per poder oferir 
respostes a la problemàtica que el lloc presentava. 
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3. ANTECEDENTS 

Els llocs del rebuig no són una nova tipologia de paisatge, sinó que han existit de manera simultània amb 
l’activitat productiva de l’home en la recerca d’un bé de consum. L’explotació dels recursos naturals que el 
territori ens ofereix, ha estat una constant al llarg de la història, i com a tal ha originat múltiples escenaris del 
rebuig. Així doncs, farem referència al rebuig com a element material de projecte, com quelcom que pot ser 
conformat i al rebuig manifestat en termes de paisatge; en tots els casos són elements que han deixat de 
ser aprofitables, que ningú vol. 

Un dels exemples més significatius de llocs del rebuig, és el Mont Testaccio, situat als afores de Roma, ja 
que és considerat l’abocador d’escombraries més gran de l’antiguitat, dedicat a rebre les àmfores de l’oli 
que arribaven a la ciutat per mar des d’Andalusia i el nord d’Àfrica. És una muntanya artificial de 1490 
metres de perímetre i 50 metres d’alçada, que acumula les restes del rebuig d’aquella època, en aquest cas 
25 milions d’àmfores obeint a una descàrrega organitzada en fases d’acumulació successives des de 
l’època d’August fins passat el segle III dC.  “Les Terrils”, són un altre clar exemple d’acumulacions de 
rebuig, en aquest cas la ganga de les mines de carbó, l’escòria, considerat un material sobrer i excedentari 
de la manufactura del lignit, els quals han esdevingut turons artificials que han reconquerit un paisatge 
planer que s’estén des del Nord de França, Bèlgica i l’oest de l’Alemanya. 

Si més no, els llocs del rebuig, a part d’acumular rebuig, també són habitualment rebutjats, ja que molt 
sovint, quan s’acaba l’activitat productiva, el lloc és abandonat i queda en desús. El Parc de Buttes 
Chaumont, creat el 1863 a París, està situat en una antiga pedrera de roca calcària, més tard utilitzada com 
a abocador, considerat un emplaçament hostil, on s’hi penjaven els criminals. Adolplhe Alphand, va utilitzar 
la dramàtica escenografia del lloc per recrear noves formes a partir del rebuig, ja que gràcies a la particular 
morfologia del sòl, el seu relleu i les parts excavades de l’antiga pedrera, es va recrear un paisatge 
totalment muntanyós a escala natural. Aquest són només alguns dels múltiples exemples repartits al llarg de 
la nostra geografia de llocs del rebuig. 
 
3.1 CONCEPTES TEÒRICS DELS ALTRES LLOCS DEL REBUIG. 

Els llocs del rebuig, han estat definits i teoritzats, encara que seguint múltiples fórmules i múltiples 
accepcions per diferents autors contemporanis de notable influència. 

Des d’una aproximació més ecològica, Gilles Clément, jardiner, paisatgista i botànic francès, va utilitzar per 
primera vegada el concepte de “la friche” l’any 1985, per explicar el seu “jardin en mouvement”, ja que es 
tractava d’un terreny sense manteniment, el qual és ràpidament colonitzat per nombroses plantes, aportant 
una dinàmica natural complexa que deixa el lloc en contínua evolució. Segons l’autor, “la friche” és allò erm, 
abandonat, i presentat com el més immediat dels jardins, ja que són llocs on potencialment pot haver-hi una 
vida extrema de noves oportunitats. Fa referència a aquells llocs residuals que formen part de la nostra 
quotidianitat, des de marges de carreteres fins a solars abandonats, i també aquells llocs alterats per 
l’activitat humana, com les antigues pedreres, ja que és en aquests llocs on la vegetació troba la seva 
magnitud biològica. 

Coincidint amb Gillés Clément pel que fa al caràcter abandonat i en desús del lloc, però distanciat de la visió 
ecològica, Ignasi de Solà-Morales, defineix l’any 1995, el concepte de “terrain vague”, per descriure aquells 
llocs urbans que ocupaven espais buits, aparentment oblidats i obsolets, on únicament s’hi mantenen certs 
valors residuals a pesar de la seva completa desafecció amb l’activitat de la ciutat; podríem dir que són llocs 
externs i estranys, que queden fora dels circuits i les estructures productives. 

De la mateixa manera que Ignasi de Solà-Morales, Lars Lerup, enginyer i arquitecte suec instal·lat als Estats 
Units, defineix l’any 1995, aquells llocs urbans que estan infravalorats com a “Dross”, dins del concepte de 
“Stim & Dross”, dos termes que funcionen de manera dual per definir la seva visió de l’urbanisme i la ciutat. 
Segons l’autor, el paisatge urbanitzat, tal com l’entenem actualment és un “holey plane”, un pla foradat, ple 
de “buits”, que està format per dues capes que es complementen. La capa “Stim”, entesa com a 
“stimulation”, tracta els llocs actius de la ciutat, edificis, programes o activitats vàries, per tant, les parts més 
estimulades. La capa “Dross”, en canvi, fa referència als “waste products”, és a dir, tot all``o que ja no té 
valor; és una part necessària de la ciutat, ja que complementa la part estimulada, producte del “suburban 
sprawl”. Són llocs no valorats, ja sigui perquè estan contaminats, abandonats, etc... 
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Alan Berger, partint del concepte de “Dross” utilitzat per Lars Lerup, defineix l’any 2006 el terme 
“Drosscape”, basat en la idea que la “dross”, és a dir, l’escòria o rebuig pot ser “scaped”, es a dir modelada i 
reprogramada per nous usos. Segons l’autor, el “Drosscape” fa referència a aquells paisatges que han sorgit 
de manera inevitable degut al creixement dels processos d’urbanització de baixa densitat, enteses com els 
residus que aquesta urbanitat ens ofereix, ja sigui perquè han quedat abandonats o bé per falta de disseny i 
planificació; és el que l’autor anomena “waste landscapes”. 

En l’intent d’acotar més les característiques dels llocs del rebuig, Niall Kirkwood, defineix l’any 1998 el terme 
de “Manufactured Sites” per aquells sòls urbans abandonats i contaminats, i que per tant ofereixen una 
oportunitat per a la seva remediació, entès com un procés de desenvolupament integrat. En aquest cas, i a 
diferència de les connotacions anteriors, s’especifica la toxicitat del lloc com una tret definidor, no com un 
adjectiu opcional. L’autor els defineix des d’una triple perspectiva; els “Sites of Manufacture” són aquells 
llocs sorgits d’una antiga activitat industrial, llocs abandonats d’una antiga activitat productiva a la perifèria 
urbana; aquests precisen un procés de remediació, és el “Manufacture of Sites”, ja que els llocs 
contaminats, esdevenen llocs de noves oportunitats mediambientals, on cal un procés de neteja i 
“manufactura” dels materials del lloc. El procés que porta a terme la cura dels llocs tòxics, la recuperació 
d’aquests llocs degradats és el que l’autor anomena els “Manufactured Sites”. 

Si més no, i perfilant el concepte de lloc del rebuig, l’autora que defineix de manera més precisa aquesta 
tipologia de lloc és Elizabeth K. Meyer. L’any 2007 defineix el concepte de “Disturbed Site”, fent referència a 
aquells paisatges que han experimentant una forta activitat industrial ja caducada amb la vasta categoria 
d’estar contaminats; tant és si molt o poc, si de manera fortuïta o intencionada, amb una pol·lució visible o 
no, dins dels paràmetres legals o infringint la normativa... Són llocs pertorbats, tant pels processos 
productius que s’hi ha portat a terme com per les conseqüències de l’activitat desenvolupada, i alhora són 
llocs que ens pertorben, ens incomoden, ens preocupen i no ens agraden. 

Així doncs, aquesta és la definició dels llocs del rebuig; són llocs pertorbats per la pròpia activitat i 
pertorbadors alhora. Faig referència a aquells llocs urbans o rurals, actius, perquè encara s’hi desenvolupa 
una activitat industrial, o bé abandonats, perquè l’activitat ja ha estat clausurada. Són llocs en transformació, 
on el temps industrial s’imposa a les altres temporalitats del lloc i sobretot, són llocs contaminats, on la 
invisibilitat dels fluxes de la pol·lució agreujaran la problemàtica, i per tant el rebuig envers a aquests 
territoris. 
 
 
4. CAS D’ESTUDI. INTERÈS PELS LLOCS DEL REBUIG. 

Els tres casos d’estudi, fan referència a tres estratègies de planejament territorial que tenen molts punts en 
comú, i és a través del seu estudi i anàlisi, que podrem extraure conclusions pel que fa a les estratègies 
efectives que han seguit aquestes figures per revitalitzar el territori afectat. Fan referència a regions que han 
sorgit del procés d’industrialització moderna, i com a tal són considerats llocs del rebuig, ja que després de 
la clausura abrupta de l’activitat productiva, han esdevingut veritables territoris comanxes. Fractura social, 
econòmica i ecològica, s’ha de tenir en compte en el procés per refer aquests nous llocs. La planificació del 
rebuig, ha d’establir les estratègies per a la seva recuperació. 

4.1 IBA EMSCHER PARK. (1989-1999) 

L’IBA Emscher Park (International Building Exhibition Emscher Park), és una proposta de desenvolupament 
integral per a la regió del Ruhr, sota la idea principal de crear un sistema de parc regional. El resultat és una 
ciutat territorial que inclou 53 municipis amb un total de 5,3 milions d’habitants entre els rius Ruhr, Emscher i 
Lippe, ocupant una superfície de 457km2. 

Així doncs, la idea central de la proposta, era la creació de l’Emscher Park, on el curs del riu Emscher al 
llarg de 80 quilòmetres en direcció est- oest, esdevindria el focus d’aquest planejament, ja que el sòl 
industrial abandonat situat al llarg del curs fluvial, molt sovint inaccessible, a passat a ser verd; és a dir, 
ecologia i cultura, amb la revalorització del patrimoni industrial han fet del riu Emscher la nova columna 
vertebral del parc metropolità de la regió del Ruhr.  
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IBA-Emscher Park. Masterplan per la regió del Ruhr. 

Per simplificar les operacions i la seva identificació, el parc es divideix en 7 corredors verds, que en direcció 
nord-sud, enllacen els espais residuals i perifèrics de 17 ciutats de la regió, abandonats i en desús després 
del tancament gradual de la indústria minera d’aquest territori. Al mateix temps que les ciutats creixien en 
sentit nord-sud, més visibles es feien aquestes franges, aquests llocs del rebuig. Els buits verticals que 
separen les diferents aglomeracions urbanes d’aquest territori, a dia d’avui són els 7 corredors verds 
necessaris, el quals assenyalen els límits de la ciutat.  

 

7 corredors verds subdivideixen la regió del Ruhr. 

Dins del marc del nou parc regional al llarg del riu Emscher, l’IBA proposa un marc comú pel 
desenvolupament 11 projectes principals, a través de 425 actuacions per tot el territori.. 

4.2 IBA SEE (2000-2010) 

La proposta de l’IBA See, ocupa una àmplia àrea de 360ha. situada al land de Branderburg, a la regió de 
Lausitz, entre Berlín i Desdren al llarg del riu Spree i la frontera amb Polònia. L’interès de l’IBA rau en la 
recuperació de de tot un territori amb una problemàtica evident, tant ecològica, com econòmica, com social, 
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produïda per l’extracció massiva de lignit. Degut a l’abrupta clausura de la indústria minera durant el procés 
de reunificació de les dues Alemanyes, la regió de Lausitz esdevé un territori abandonat i devastat per les 
forces de l’economia de consum, amb la presència de mines abandonades i material de rebuig, 40 forats 
inactius, 5 mines encara en funcionament i 450km. de talussos produïts durant el procés d’extracció del 
carbó. 

Per intentar resoldre aquesta problemàtica, l’IBA estableix uns criteris d’intervenció genèrics, amb la creació 
de 7 tipologies de paisatge que intentin donar resposta a la pertorbació soferta: el paisatge de llacs, el 
paisatge industrial, els paisatges de l’energia, els paisatges artístics, els paisatges fronterers, el paisatge de 
ciutat i els paisatges de transició. Si més no, i davant l’enorme extensió que abarca la regió, es creen 9 illes 
de paisatge, 9 focus d’identitat territorial que aglutinaran els 30 projectes  específics de caràcter local que ja 
s’han desenvolupat. Són àmbits definits en funció de les especificitats territorials que s’hi generen, on cada 
illa de paisatge té una temàtica concreta, basada en la seva situació actual, en les seves propietats i 
casuístiques intrínseques. D’altra banda, encara que el desenvolupament regional es basa en actuacions 
concretes dins de cada àrea, també s’han desenvolupat altres propostes de caràcter més transversals, on 
se superposen problemàtiques i interessos varis. 

 Val la pena destacar una de les set tipologies de paisatge definides per l’IBA, ja que d’alguna manera el 
“Paisatge de Llacs” o “waterscapes” consolida una nova tipologia de paisatge a la regió. Els forats inactius 
que resten de l’explotació de lignit a través de l’extracció a cel obert, ofereixen una oportunitat per ser 
reomplerts. Aprofitant la presència del riu Spree, es consolida tota una xarxa de canals, que connectant els 
diferents forats entre ells, els aniran reomplint, potenciat per la presència d’un nivell freàtic a cotes altes, la 
qual cosa afavoreix la inundació de manera natural.  

 
9 illes de paisatge – elaboració pròpia     Proposta de l’IBA – Fürst- Puckler-Land 

4.3 GRÜNMETROPOLE. Agence Ter – (2004) 

El projecte de Grünmetropole sorgeix com un projecte pioner a Europa, pel fet de desenvolupar-se a cavall 
entre tres països, Alemanya, Holanda i Bèlgica. L’any 2003, sobre la iniciativa de l’estat federal de Renània 
del Nord-Westfàlia, és van iniciar les línies de desenvolupament a seguir en nom de les 37 comunitats 
frontereres situades entre la regió holandesa i belga del Limburg i la regió metropolitana alemanya d’Achen. 
L’any 2004, l’equip del paisatgista francès Henri Bava, guanya el concurs convocat per redissenyar aquesta 
regió transfronterera i suburbana. Així doncs, la proposta de metròpolis verda, compta amb una extensió de 
150 quilometres de llargada en sentit est-oest i 20 quilòmetres d’amplada en sentit nord-sud, dins una 
aglomeració urbana post-industrial de més de 37 comunitats i 1,7 milions d’habitants. 

Per formular una visió comuna capaç de donar resposta amb una nova estructura a la variada formació tri-
nacional d’aquesta metròpolis verda de 1,7 milions d’habitants, l’equip d’Agence Ter, va arribar literalment 
“al fons” del paisatge. La proposta va establir una nova geografia, fixant un nou marc d’actuació, basada en 
la geologia del subsòl d’aquest territori, definida pel perímetre dels jaciments de carbó. Val a dir, que el 
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carbó és l’element configurador del paisatge d’aquesta regió, ja que la seva manufactura ha creat una nova 
topografia en aquest lloc, un nou paisatge; la terra ha estat moldejada pels processos d’extracció, amb la 
presència de pous que busquen les vetes riques de material a les profunditats i la presència d’acumulacions 
de rebuig, d’escòria al llarg de tot el territori, com a conseqüència del procés de manufactura del carbó, 
deixant un territori deteriorat, ple d’assentaments artificials i perforacions. El carbó, doncs, és l’element en 
comú d’aquesta nova realitat trinacional, l’element de valor d’aquesta regió durant molts anys. La seva 
manufactura ha creat un paisatge del rebuig, un lloc sorgit fruit de l’activitat industrial que s’hi ha 
desenvolupat. 

La proposta acull la planificació, el disseny i la implementació de 22 projectes d’alt perfil, entre els que 
s’inclouen la transformació de la mina a cel obert de Düren, un parc rural transfronterer entre Alemanya i 
Holanda, el parc equí d’Aachen i diverses intervencions paisatgístiques per dotar de nous usos recreatius i 
culturals les acumulacions d’escòria repartides per tota la regió. Aquests elements, el rebuig en tot cas, 
esdevé la nova fita, la nova icona d’aquesta regió, ja que esdevindran pols d’actuació d’aquest territori, les 
fites que delimitaran la nova metròpolis verda. 

Masterplan Grünmetropole – Agence Ter. 
 
 
5. EL PROJECTE TERRITORIAL COM A INSTRUMENT. 

A través de l’estudi i anàlisi de les tres figures de planejament territorial mencionades, intentarem extraure 
conclusions sobre quines són les estratègies principals per afrontar la problemàtica presentada. Les tres 
propostes estan centrades en llocs de característiques similars; són regions de grans dimensions, i molt 
sovint dividides per múltiples límits administratius, amb la conseqüent dificultat que això suposa alhora de 
considerar un marc comú de planificació amb la flexibilitat suficient per adaptar-se a les peculiaritats locals. 

De la mateixa manera, són regions que tenen en comú el carbó com a motor de la seva economia, i com a 
element configurador d’una nova topografia; des dels pous que baixen fins a les profunditats dels subsòl a la 
recerca de la veta geològicament productiva, fins a les acumulacions d’escòria, de material de rebuig 
repartides per tot el territori, o bé l’aparició de grans forats inactius com a conseqüència del procés 
d’extracció de lignit a les mines a cel obert, així com tota la indústria pesada associada a la seva 
manufactura. 

5.1 Visibilitat i accessibilitat al lloc. 

Un altre dels aspectes a tenir en compte, és l’obligació que tenen les figures de planejament d’oferir 
visibilitat i accessibilitat a aquestes regions devastades per l’activitat industrial. Les fractures que es 
produeixen al territori, ja sigui durant el procés productiu, amb la contaminació associada a l’activitat 
industrial, la forçosa deslocalització de nuclis habitants per la seva situació, la implantació d’indústria pesada 
per manufacturar el bé preuat, etc... fins les fractures que s’ocasionen quan l’activitat s’acaba, ja que són 
regions amb un fort augment de l’atur, on la població és veu obligada a marxar a altres zones més 
pròsperes, amb un paisatge arrasat per tota l’economia de consum que s’hi ha desenvolupat. Així doncs, és 
necessari, si l’objectiu és revitalitzar aquestes zones, tant des del punt de vista social, ecològic i econòmic, 
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que les estratègies que s’hi porten a terme des del paisatge i des del planejament, fomentin l’accessibilitat a 
aquests territoris, ja que serà la única forma de donar visibilitat a aquests llocs del rebuig, els quals s’havien 
convertit en invisibles, totalment rebutjats degut a l’extorsió mediambiental, social i econòmica que havien 
sofert. 

Si un dels propòsits de l’IBA Emscher Park era la creació d’una idea de parc regional, la seva accessibilitat 
era fonamental. La proposta va incloure la creació de tota una xarxa de camins rodats, rutes accessibles en 
bicicleta i a peu, amb l’objectiu de donar visibilitat el nou Emscher Park. Aquesta nova xarxa enllaça de 
forma circular tot l’àmbit del nou parc amb les diferents actuacions que l’IBA ha portat a terme en aquest 
territori. 

Mapa turístic xarxa rodada a l’Emscher Park 

Pel que fa a l’estratègia seguida per l’IBA See, intenta donar visibilitat al nou lloc a través de dues rutes; la 
primera, la “Prince Pückler Path”, estableix a través d’un recorregut de 500 quilòmetres una aproximació a 
les 30 actuacions desenvolupades per l’IBA en aquest territori. És una ruta circular pensada principalment 
per fer en bicicleta, ja que és un mitjà que et permet recórrer grans distàncies sense molta dificultat, ja que 
és un territori amb una topografia molt planera, i arriba pràcticament tots els punts d’interès d’aquest. És una 
manera de permetre als ciclistes experimentar el paisatge cultural de Lausitz així com el seu paisatge 
geològic i la transformació del propi lloc. L’IBA va treballar conjuntament amb les diferents administracions 
locals perquè aquesta ruta fos una fórmula per atraure turísticament visitants al lloc, i que aquests es 
moguessin d’una forma sostenible. Per poder desenvolupar-la de manera ràpida i eficient, es van vincular 
els diferents trams als projectes de restauració de les mines, a mesura que s’anaven clausurant. Aquesta 
ruta inaugurada l’any 2005, ja ha esdevingut la primera ruta de llarga distància a Alemanya considerada 
d’alta qualitat. Aquest fet, el seu reconeixement, fa que a dia d’avui sigui un dels circuits ciclistes més 
utilitzats al país, des del turisme familiar fins al turisme esportiu professional. És evident que l’accessibilitat 
al territori de Lausitz fa visible aquest nou paisatge encara en transformació. 

La segona ruta que es va desenvolupar, és la “Ruta de l’Energia”, un circuit de dimensions més reduïdes 
que l’anterior, que connecta 10 llocs estratègics per conèixer la regió. És la ruta del patrimoni industrial de 
Lausitz, la qual utilitza part del recorregut definit per la “Prince Pückler Path” així com també la resta de 
xarxa viària que articula aquest territori. El recorregut uneix llocs tant emblemàtics com el centre de visitants 
de l’IBA, situat a Grossgrachen i convertit en un lloc de nova centralitat d’aquest territori, el centre de 
visitants de F-60, el pont grua més gran construït a la seva època, la mina a cel obert de Welzow Süd, la 
ciutat jardí de Marga, i moltes de les indústries de grans dimensions repartides per tot el territori. Aquest ruta 
pretén donar unitat a un turisme interessat per les històries del lloc, i per tant amb una forta intenció de 
donar visibilitat al lloc, explicant-lo a través del recorregut dels elements més singulars. És necessària una 
narració del lloc, perquè aquest deixi de ser invisible. 
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Mapa turístic - That which remains. 30 projects n Workshop for New Landscapes. 

Pel que fa al cas del Grünmetropole, per proporcionar llegibilitat i accessibilitat a aquest territori, es creen 
dues rutes, dos circuits de característiques diferenciades que connectaran els nous centres d’activitat amb 
els paisatges naturals, formant una estructura territorial de doble hèlix, talment com si fos una proteïna 
d’ADN, donant lloc a una estructura molt coneguda i popular en biologia, la qual enllaçarà els diferents 
elements en un codi de cultura regional i identitat urbana, serà l’ADN urbà del lloc. 

La “Ruta Verda”, que uneix les principals àrees naturals, està pensada bàsicament per peatons i bicicletes, i 
segueix el curs del riu que va des de la serralada Eifel fins al mar del Nord, deixant oberta la possibilitat 
d’establir una estructura ecològica continua que connecti els diferents parcs de la regió. La podríem definir 
com una nova forma de viure la regió des de la natura, una experiència verda de coneixement del lloc. 

La “Ruta Metropole”, en canvi, estableix un avinguda central per la regió que en facilita la orientació i es 
converteix en la principal via de comunicació, tant pels habitants del lloc com pels visitants. És una ruta 
pensada tant per l’ús quotidià del lloc com pel seu ús turístic, i per tant serà un dels mecanismes dels que es 
beneficiarà aquest planejament per donar visibilitat al lloc. Aquest recorregut, fa pivotar els camins existents 
sobre una línia de connexió entre antics centres de ciutat i nous focus de desenvolupament, sent els punts 
culminants les acumulacions d’escòria, és a dir, les acumulacions del material de rebuig producte del procés 
de manufactura del lignit. Aquests nous elements que han sorgit a partir de l’activitat productiva del lloc, han 
esdevingut noves fites en el paisatge de la regió, i per tant, de ser muntanyes de rebuig han passat a ser 
llocs emblemàtics i característics del lloc. La proposta de Grünmetrople, dóna visibilitat a aquests llocs, a les 
acumulacions d’escòria, i molt sovint són aprofitats com a focus de desenvolupament per l’oci o àrees 
comercials. Des de la cima d'aquestes acumulacions de rebuig, d’aquesta nova topografia, la regió és pot 
veure d’una reüllada, es fa visible i viva.  



. 

 

Ruta Metropole i Ruta Verda  

5.2 MONUMENTALITZACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL. 

Els processos industrials porten associada tota una indústria pesada necessària per a la seva transformació, 
des de l’extracció del bé preuat, amb la presència de majestuoses construccions de maquinària pesada 
repartides per tot el territori, ponts grua, pous, etc...fins a la seva manufactura, representada per totes 
aquelles edificacions vinculades a l’activitat productiva, les centrals tèrmiques, fàbriques, els assentaments 
d’obrers, etc... Tota aquesta indústria pesada, conforma un patrimoni industrial que dóna identitat al lloc. 

Així doncs, després del tancament de la majoria d’explotacions que havien estat el motor econòmic 
d’aquests territoris, queda un romanent de construccions de grans dimensions; són els nous monuments, un 
patrimoni industrial que esdevé un valor que cal preservar, ja que el nou lloc no s’entendria sense aquests 
elements que ja formen part de manera inherent del paisatge d’aquests territoris. Però a més a més de 
mantenir l’element, de la seva preservació, s’han d’intentar buscar nous conceptes d’ús per aquests llocs, ja 
que s’han quedat desproveïts de la seva funció original, la pròpiament industrial. 

Els tres casos d’estudi, presenten múltiples exemples de monumentalització d’aquest patrimoni, on el 
planejament ha atorgat a través de projectes concrets, nous usos per aquests llocs fins aleshores en desús i 
abandonats. És sobradament conegut el cas del  Landschaftspark Duisburg-Nord, inaugurat el 1994 
després del concurs convocat per l’IBA, com un dels projectes exemplars inclosos dins del planejament 
general de l’IBA Emscher Park, entès com el paradigma a seguir a través de les diferents actuacions al llarg 
de tot aquest territori, amb l’objectiu de revitalitzar a través de patrons verds les zones industrials 
abandonades de la regió. El focus està en la reposició d’aquest passat industrial al llarg de tot l’Emscher 
Park amb la dotació de noves funcions a aquestes arquitectures industrials. La proposta guanyadora, duta a 
terme per l’equip Latz+Partner, en comptes de rebutjar aquest passat industrial el revaloritza, amb la 
preservació del màxim de construccions del lloc i amb la recerca de nous usos per les antigues estructures 
industrials. El parc ocupa 220ha, on una petita part dels terrenys era de caràcter agrícola i la resta havia 
estat vinculada a una gran indústria de producció de carbó i acer, abandonada l’any 1985. El parc està 
dividit en diferents àrees, però el fet més destacable és la preservació que ha fet l’autor dels elements que 
expliquen el passat del lloc; els búnquers de formigó armat creen petits jardins, els vells tancs de gas es 
converteixen en piscines on s’hi practica el submarinisme, les parets de formigó són nous rocòdroms, les 
peces d’un antic molí d’acer ara són el centre de la plaça; cadascun d’aquests espais utilitza elements que 
et permeten llegir una temporalitat concreta del lloc. 
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Landschaftspark Duisburg-Nord – Duisburg. Ortofotomapa i plànol turístic. Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’IBA See, un dels llocs paradigmàtics de monumentalització d’aquest patrimoni industrial és 
l’obertura del centre de visitants al voltant del pont grua F-60, una veritable proesa de l’enginyeria construïda 
el 1991, ja que amb 502m. de llargada era el pont grua més gran posat en marxa fins aleshores, 
transportant fins a 29000m2 de material en una hora. L’àrea esdevé un lloc de trobada amb la implantació 
de nous usos; s’hi porten a terme concerts de música clàssica a l’estiu, rutes amb quad, visites guiades pel 
pont grua, s’emeten audiovisuals amb explicacions històriques del lloc, s’estableixen referències 
geològiques als paviments, etc... 

Centre de visitants F60 - Lichterfield. Ortofotomapa. Font: elaboració pròpia. 

De la mateixa manera que en les anteriors situacions, la nova regió delimitada per la proposta de 
Grünmetropole, està formada i esculpida per les conseqüències de l’activitat productiva que s’hi ha portat a 
terme durant tot el procés de manufactura del carbó. Pous, fàbriques, assentaments d ‘obrers, etc... 
configuren una nova tipologia de territori. En aquest cas, a part de dur a terme projectes específics per tot el 
territori, la monumentalització del patrimoni industrial que porta a terme l’Agence Ter, rau en el fet de dotar 
de protagonisme a les acumulacions d’escòria repartides per tot el territori, muntanyes artificials formades 
pel rebuig sobrer del processament del lignit. Aquestes noves topografies, sobresurten enmig d’un paisatge 
planer, sense horitzó, i per tant esdevenen noves fites en aquesta regió. Seran els noves icones de la 
metròpolis verda, ja que tindran un paper destacat en la configuració de la identitat d’aquest territori. Cada 
acumulació de rebuig, respon a l’extracció de lignit, i per tant a una història concreta, vinculada a tot el 
conjunt que formava l’explotació. Si primerament aquests turons eren només restes de carbó, amb el pas 
dels anys, els seu abandó i nul manteniment, ha fet que fossin colonitzats per espècies invasives, dotant-los 
d’un caràcter ecològic important. Així doncs, en aquest cas, la monumentalització del patrimoni industrial, 
rau en el fet de donar importància a allò que sobrava dins del procés productiu i que no trobava acceptació, 
al rebuig. Dins del procés actiu de recuperació d’aquestes noves fites, es donaran nous usos per aquests 
llocs, perquè adquireixen una nova funcionalitat, ja sigui com a llocs d’oci i recreatius o simplement reserves 
naturals 
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Imatge de les acumulacions de rebuig. Propostes de nous usos per les noves icones de la regió. 

En definitiva, podríem concloure que la monumentalització del patrimoni industrial tant característic 
d’aquestes regions, amb un fort valor simbòlic, fa que esdevinguin elements que ens ajudin a explicar la 
història del lloc, la narració d’un passat molt present en l’inconscient dels habitants d’aquestes comunitats, 
les quals han estant vinculades des de diferents punts de vista a tot el procés productiu del carbó; com a 
treballadors, com a usuaris, com a veïns, com a familiars, etc.. Són llocs dissenyats amb la idea que un avi 
que hagués treballat a la planta d’acer, a la mina, o qualsevol altra construcció relacionada, pogués caminar 
amb el seu nét i explicar-li perquè servia cada element. El paper de la memòria és fonamental per preservar 
la identitat del lloc, dels que hi ha treballat i dels que hi han viscut, un patrimoni industrial que s’erigieix com 
a noves icones, uns monuments en tota regla que han de ser conservats com a tal, i que a més a més, són 
l’orgull dels habitants del lloc.   

5.3 Paisatges fronterers. Els nous límits del lloc. 

Les noves figures de planejament territorial han d’entendre les peculiaritats i identitats de cada lloc. Les 
diferents unitats regionals o tipologies de paisatge, molt sovint es veuen fracturades i interrompudes per 
decisions arbitràries; límits administratius imposats de manera forçosa fan que molt sovint no es respectin 
les tendències naturals de cada territori, les seves característiques intrínseques i per tant el seu valor com a 
lloc. Un dels objectius de les figures de planejament territorial és el reconeixement d’aquestes noves 
fronteres, dels nous límits d’aquestes regions, a través de l’anàlisi de les dinàmiques de cada lloc. És 
fonamental identificar el valor de cada regió, i per tant cal la col·laboració entre les diferents administracions 
implicades per aconseguir una unitat d’actuació coherent per tot el territori. Les tres propostes de 
planejament analitzades, estableixen diferents estratègies per buscar els nous límits d’aquestes regions, 
però sempre coincideixen en la forma d’afrontar la proposta des del punt de vista administratiu, amb la 
creació d’organismes específics encarregats de gestionar aquests processos, però sempre amb la fluida 
comunicació entre els diferents actors del territori. Només d’aquesta manera es podrà aconseguir amb èxit 
una unitat conjunt d’actuació eficaç per aquests nous llocs. 

L’IBA Emscher Park, estableix un marc d’actuació basat en la delimitació de espais residuals i perifèrics de 
les aglomeracions urbanes del Ruhr, sorgits paral.lelament al creixement nord-sud d’aquestes ciutats i com 
a conseqüència també del tancament progressiu de tota la indústria minera. Amb la creació de 7 corredors 
verds, s’estableixen una nova xarxa verda, que enllaça amb el curs fluvial del riu Emscher, com a columna 
vertebral que ressegueix el territori en sentit est-oest. Aquest nou parc regional, és el nou límit d’actuació 
proposat per l’IBA a través d’aquest planejament. 

Així doncs, aquests són els llocs primordials on la proposta desenvolupa les seves més de 425 actuacions 
planificades, amb el vist-i-plau de les diferents administracions locals i regionals; són els llocs on s’ha de 
posar en comú, sota el paraigües de l’IBA, la col·laboració supra-municipal amb els diferents veïnats, per 
mantenir una identitat comuna de projecte regional dins de la disparitat de necessitats locals. 



. 

Una de les set tipologies de paisatge que assenyalava l’IBA See era la de la caracterització d’aquest territori 
com un “’paisatge fronterer”. La pròpia situació de la regió de Lausitz, ubicada al sud de Berlín i a l’oest de la 
frontera amb Polònia, fa que s’estableixi una intensa relació amb el país veí. Després de la segona guerra 
mundial, el riu Oder, es va utilitzant com a nou límit administratiu entre els dos països, Alemanya i Polònia, 
una divisió de caràcter imperatiu que no responia a la realitat del lloc, ja que des de feia molts segles, el 
land de Branderburg, on es troba actualment la zona de Lausitz, ocupava part de l’actual Polònia. 

Així doncs, l’IBA ha procurat donar la oportunitat ha aquest lloc dividit, afavorint el vincle entre ambdós 
països i reforçant el caràcter històric de la regió, en un intent de desenvolupament regional conjunt d’un 
territori que s’ha vist forçat a separar, tant cultural com socialment, paisatges que funcionaven com una sola 
identitat. El “Muskau Park”, n´és un clar exemple, ja que ocupa 3,5km2 de territori polonès i 2,1km2 de 
territori alemany. Sota la mirada de l’IBA, és considerat l’any 2004 patrimoni de la humanitat per la 
UNESCO, i també esdevé un projecte de col·laboració conjunta entre ambdós països, on es porten a terme 
activitats de manera coordinada, en un paisatge format per glaceres i per tant, molt prolífic pel que fa a les 
reserves de lignit. 

Pel que fa a la proposta de Grünmetropole, un dels aspectes més innovadors, és la definició d’un nou límit 
d’actuació, que sigui el punt en comú entre els tres països que acullen les regions objecte del planejament. 
Així doncs, els autors busquen un fil conductor amb l’objectiu de de donar continuïtat i coherència a 
l’estratègia de planejament, en un territori compartit per Bèlgica, Holanda i Alemanya. Els nous límits 
d’actuació en aquest territori, foren la delimitació de la geologia del lloc, ja que el carbó havia estat fins 
aleshores, el bé preuat comú entre les tres nacions, l’element de valor que feia que el lloc hagués sofert les 
conseqüències d’acollir tot el procés productiu de manufactura del lignit. Així doncs, la delimitació de la capa 
de carbó del subsòl esdevé el nou marc d’actuació. 

D’altra banda, també és important assenyalar de quina manera s’ha desenvolupat el projecte entre tantes 
administracions, ja que el factor fonamental és que davant la realitat trinacional de l’àmbit definit per l’equip 
guanyador, s’ha mantingut una visió comuna de les línies principals a seguir per al desenvolupament 
d’aquest lloc. A la primavera de l’any 2003, i sobre la base d’una iniciativa de l’estat federal de Renània del 
Nord – Westfàlia, s’encarrega a l’agència EuRegionale2008 mobilitzar la regió al voltant de la idea d’un 
procés de desenvolupament als tres països. Si inicialment es van recollir diversos projectes de caràcter 
local, l’any 2004 amb la proposta presentada per Agence Ter, es va establir un  marc flexible per unir 
diferents idees de projectes locals amb un concepte convincent de desenvolupament regionals. Les idees es 
van anar polint en diferents tallers, a mesura que s’afiançaven les bases complementàries dins d’un projecte 
regional. La intensa comunicació durant el procés de planificació va ajudar a superar les fronteres físiques i 
mentals, possibilitant noves iniciatives i nous processos. 

5.4 Les escales del lloc. Del projecte global al projecte local. 

Els tres casos d’estudi, tenen en comú la magnitud del seu àmbit d’actuació. Són propostes de planejament 
que s’estructuren a nivell regional, i que per tant han de buscar solucions singulars a problemes concrets 
dins un marc flexible capaç d’unir les diferents idees de projecte a escala local amb un concepte comú de 
desenvolupament regional. És evident que l’escala del lloc i el seu significat territorial és un concepte 
flexible, per tant s’han de tenir en compte les múltiples escales de cada regió. A través de l’anàlisi de cada 
territori, el planejament ha de detectar les seves problemàtiques, allò que no es veu i donar-li resposta. 

En aquest cas, el desenvolupament del planejament es a fa través del projecte, de la singularització de cada 
actuació dins d’un context regional; la gran escala, el projecte global, es construeix a partir de la petita 
escala, del projecte local, és a dir, a partir de múltiples actuacions que van reforçant el caràcter del lloc, 
dotant-lo d’una necessària nova identitat. El projecte global funciona com un “patchwork” de diferents 
propostes, és una col·lecció de projectes que dona resposta a la diversitat d’objectius proposats per resoldre 
les problemàtiques de cada regió. Aquest nou “col·leccionisme” ha de cobrir simultàniament una gran 
varietat d’escales, unitats territorials i àmbits de gestió. 

Així doncs, les tres propostes, assenyalen unes línies mestres a seguir, uns projectes principals, a partir de 
l’anàlisi del lloc, en un intent de prioritzar els actuacions més emblemàtiques i necessàries. A partir d’aquí, 
les diferents necessitats locals i veïnals, sota el paradigma d’un marc comú es posen en marxa. L’IBA 
Emscher Park proposa 425 actuacions a desenvolupar fins l’any 2020 dins les 11 línies principals 
d’actuació, de les quals l’any 2010 n’hi havia 178 de realitzades. Pel que fa a l’IBA See, l’any 2010 ja 
s’havien portat a terme els 30 projectes específics per la regió de Lausitz, els quals, contemplats a diferents 
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escales, emfatitzen tant aspectes científics com d’altres més artístics, alhora que fan que la regió esdevingui 
un punt d’atracció internacional. Les set tipologies de paisatge que també proposava l’IBA See, tenen uns 
temps més llargs d’actuació degut a la seva dimensió i complexió tècnica. Grünmetropole, en canvi, enuncia 
22 projectes principals sota els quals es desenvoluparan els d’escala més petita i local; en destaca la 
transformació d’una mina de dimensions considerables a Düren, un parc rural transfronterer entre Alemanya 
i Holanda, el parc equí d’Aachen i altres actuacions paisatgístiques per usos recreatius i culturals a les 
antigues acumulacions d’escòria i rebuig de les mines. 

6. CONCLUSIONS 

Després de l’anàlisi dels tres casos d’estudi, hi ha evidències que el planejament és un instrument capaç de 
buscar solucions a la problemàtica dels llocs mencionats, i per tant, es pot extrapolar a altres territoris que 
presentin conflictes similars. Abans de prendre qualsevol determinació, en el projecte territorial la 
determinació del contingut comença per l’exploració física del lloc, a través de l’anàlisi detingut dels diferents 
vectors que configuren la identitat del lloc i buscant els diferents aspectes a tractar, abans que es 
converteixen en demandes o urgències; és necessària una anticipació a la problemàtica del lloc. Les 
propostes de planejament han de ser com operacions de cirurgia; primerament cal tenir tota una bateria de 
proves del pacient, ja que només d’aquesta manera podràs determinar l’abast de la malaltia i poder prendre 
decisions al respecte. En la redacció de qualsevol figura de planejament, cal un coneixement previ del lloc, 
per tenir la capacitat suficient d’anticipació, ja que només d’aquesta manera la cura serà efectiva.  

Així doncs, un dels aspectes a tenir en compte, és la detecció de la problemàtica, ja que molt sovint té molt 
a veure amb allò intangible del lloc, amb la seva invisibilitat. Els llocs del rebuig, són llocs plens de 
conflictes, i pel fet de ser rebutjats, també han esdevingut invisibles a les administracions, els propis 
ciutadans, etc... El planejament territorial ha d’establir les estratègies suficients per donar una nova 
visibilitat, i per tant el seu reconeixement, a aquests llocs. 

Tal com hem dit, el triple conflicte social, econòmic i ecològic que han sofert els llocs del rebuig, és difícil 
d’avaluar i quantificar. De quina manera podem valorar el sentiment d’identitat dels habitants d’un lloc? Com 
podem saber si la comunitat s’identifica amb el seu territori i el valora, si els antics treballadors de la 
indústria del carbó estan orgullosos del seu lloc de treball? Des del punt de vista social, és evident que calen 
estratègies per refer el paper de la memòria del lloc, com a mecanisme per reforçar el caràcter de 
pertinença a un territori, per recuperar una identitat que molt sovint ha estat devaluada per una crisi 
industrial que ha provocat també una crisi social, amb la pèrdua de llocs de treball, etc... L’habilitat dels 
planejaments territorials per detectar i delimitar noves regions dins del mutilat marc administratiu, també 
reforça el caràcter identitari del lloc. 

Des del punt de vista econòmic, i després del tancament sobtat de la indústria que imperava en aquestes 
regions, cal buscar un nou motor productiu que substitueixi el bé preuat fins aleshores, un nova moneda que 
ofereixi noves oportunitats de riquesa en els llocs del rebuig. La singularitat d’aquests llocs i la seva nova 
valorització a través de la dotació de nous usos al patrimoni industrial, i la creació de noves infraestructures 
verdes que donen accessibilitat i visibilitat a aquests regions, han fet que el turisme hagi esdevingut el nou 
motor econòmic. La implantació de nous elements d’oci i recreatius, també ha creat nous llocs de treball i ha 
enfocat una nova economia productiva que fomenta el sector terciari de serveis en comptes del secundari; 
una economia neta i verda que molt sovint es veu incrementada amb la creació de nous paisatges 
energètics, que fomenten la sostenibilitat, tant ambiental com econòmica del lloc. És evident que aquestes 
regions esdevenen un paradigma ideal per un turisme selectiu, que buscar nous llocs i es vol nodrir 
d’experiències úniques. És un turisme informat, que vol entendre el nou lloc, per tant és vital incloure en els 
planejaments territorials estratègies que ajudin a la narració del lloc, que l’expliquin. 

D’altra banda, un dels greus problemes que sofreixen els llocs del rebuig, són les conseqüències ambientals 
sofertes fruit de l’activitat productiva que s’hi desenvolupa. Des de la contaminació d’aigües superficials, la 
seva infiltració als aqüífers, acumulació d’elements tòxics al sòl, presència de partícules volàtils a l’aire, 
subsidències, etc... els efectes colaterals són infinits, arribant a tota l’escala alimentària. I alhora que són 
múltiples, molt sovint també són invisibles, ja que no podem acotar els valors de toxicitat que s’acumulen en 
aquests territoris. Així doncs, el planejament ha de preveure i anticipar-se a la invisibilitat de la toxicitat que 
regna en aquests llocs del rebuig, i establir estratègies per fer-hi front. És una realitat intangible, sense 
límits, produïda per uns fluxes invisibles; no podem controlar el destí i el curs d’aquests elements tòxics, 
però si que el planejament territorial pot establir mesures, tant de caràcter local com a escala global, per 
evitar que aquests propaguin el seu recorregut.  



. 

En definitiva, podríem concloure que el planejament territorial ha de tenir la capacitat d’anticipar-se, i com a 
tal, cal un coneixement exhaustiu del llenguatge del lloc i alhora una gestió dels diferents processos que s’hi 
desenvolupen. Per arribar al fons de la qüestió, el paisatge ens ofereix les pistes i la intencionalitat que 
proporciona la direccionalitat del planejament territorial, el qual fixa el marc comú per desenvolupar múltiples 
actuacions que responguin a les diferents escales del lloc.  
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