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Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Genèricament, l’assignatura vol explotar l’instrumental interpretatiu i de recerca propi dels arquitectes per generar
coneixement substancial sobre el patrimoni arquitectònic, com a base fonamental per la seva comprensió consistent, com
a requisit imprescindible per la seva pervivència en circumstàncies canviants, i per fer-ne un instrument amb què els
arquitectes puguin intervenir, en alguna mesura, en la determinació d’aquestes circumstàncies.
En l’edició d’aquest quadrimestre, l’objecte d’estudi és el l’espai transformat per l’explotació de les mines de
Cardona durant el segle XX. L’assignatura vol entendre quin era l’estat del territori estudiat immediatament abans de
la industrialització de la mineria, quina classe de lògica nova va implantar-hi aquesta industrialització, quina valoració
patrimonial podria haver-se fet i pot fer-se encara de les restes de l’activitat desapareguda; per fer-ho, es manejarà
planimetria original de l’empresa que explotava la mina, avui a l’Arxiu Històric de Cardona; les conclusions de
l’anàlisi es concretaran sobre cartografia a escala 1:1000 i la pretensió és que tinguin voluntat operativa. En paral•lel,
s’analitzaran diversos casos de transformació d’espais miners abandonats d’arreu del món en els últims cinquanta
anys, a partir de la bibliografia, que es contrastaran amb les accions de recuperació empreses en el cas d’estudi amb la
voluntat de valorar-ne l’oportunitat i l’interès.
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Continguts

Presentació i organització del curs

Dedicació: 3h 45m
Grup gran/Teoria: 3h 45m

Descripció:
Organització dels grups de treball

Anàlisi de l'eficàcia del coneixement patrimonial

Dedicació: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 7h 30m

Descripció:
Anàlisi de la utilitat de la valoració patrimonial elaborada en el curs per orientar la transformació futura i valorar
la ja efectuada.

Treball a l'Arxiu Històric de Cardona

Dedicació: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 7h 30m

Descripció:
En l’edició d’aquest quadrimestre, l’objecte d’estudi és el l’espai transformat per l’explotació de les
mines de Cardona durant el segle XX. L’assignatura vol entendre quin era l’estat del territori estudiat
immediatament abans de la industrialització de la mineria, quina classe de lògica nova va implantar-hi aquesta
industrialització, quina valoració patrimonial podria haver-se fet i pot fer-se encara de les restes de l’activitat
desapareguda; per fer-ho, es manejarà planimetria original de l’empresa que explotava la mina, avui a l’Arxiu
Històric de Cardona.

Treball en règim de seminari a l'ETSAV

Dedicació: 11h 15m
Grup mitjà/Pràctiques: 11h 15m

Descripció:
Les conclusions de l’anàlisi del material procedent de l'Arxiu es concretaran sobre cartografia a escala 1:1000 i
la pretensió és que tinguin voluntat operativa. En paral•lel, s’analitzaran diversos casos de transformació
d’espais miners abandonats d’arreu del món en els últims cinquanta anys, a partir de la bibliografia.

Sistema de qualificació
- Assistència i participació a classe i a l'arxiu: 40%
- Elaboració de material analític: 30%
- Aplicació dels resultats de l’anàlisi: 30%
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