
Paisatges de pedra seca al Baix Llobregat



1. Conveni Europeu del Paisatge: cada territori es mostra en 
l’especificitat del seu paisatge, independentment de la seva qualitat 





2. El paisatge i el patrimoni es relacionen a través de fets artístics, 
històrics i geogràfics i les seves representacions culturals i simbòliques







3. Cal començar a pensar en protegir els paisatges quotidians, 
aquells que configuren l’escenari de la vida quotidiana de la gent: 

paisatges rurals, urbans i periurbans



4. Qualsevol iniciativa d’activació patrimonial passa pels àmbits de 
la natura, la història o el geni creatiu



5. El repte del patrimoni és al territori i a les seves representacions
basades en l’ús prudent dels recursos naturals i culturals





6. Qui protegeix  el patrimoni? No ho fa qui vol si no qui pot. És a dir, 
sense poder no hi ha patrimoni





7. Cal defugir de la noció del patrimoni com a entrada-tiquet per la 
més equitativa (beneficis socials), estratègica (sectors econòmic) i 

sostenible (ecologia)



8. La història esdevé una via fonamental per a la recerca paisatgística 
i una eina de gestió i planificació. En la identitat paisatgística és on 

s’han d’arrelar els projectes territorials i arquitectònics



9. La memòria la trobem i distingim millor en la materialitat i les  
representacions del paisatge que en escrits i cròniques històriques



10. El paisatge és la petjada de la societat sobre la natura i sobre 
paisatges anteriors, la marca o senyal que imprimeix caràcter i 

diferencia cada territori







11. El paisatge no pot deslligar-se de l’activitat agropecuària i forestal 
per la capacitat que tenen de gestionar i salvaguardar paisatges



12. Els paisatges de pedra seca del Baix Llobregat com la major part 
dels que hi ha a Catalunya pateixen d’abandonament, deteriorament 

i canvi d’usos ...



Amenaces al patrimoni arquitectònic de pedra seca i tradicional

Desús de les funcions del món agrari i preindustrial

Impacte de les noves urbanitzacions

Construcció de noves infraestructures

Descuït de la majoria de propietaris

Manca d’ajuts institucionals dirigits al seu manteniment

Inexistència d’una protecció legal adequada

Desatenció de les administracions

Invisibilitat fruit de la desconeixement social

Acció erosiva de la natura i vandalisme humà







































13. El valor patrimonial d’aquests territoris resideix precisament en el 
conjunt paisatgístic de peces organitzades que conformen una 

fisonomia característica 







Resultats de l’acció land art:

- Atorguen un nou valor cultural a les CPS.

- Creen una nova percepció paisatgística de l’indret.

- Ofereixen una visió artística i una concepció

contemporània al patrimoni de pedra seca.

- Artialitzen el paisatge rural i per extensió el patrimoni

de pedra en sec i tradicional. 



Abans /      després

















Abans i        després




















