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El castell com a centre neuràlgic d’una xarxa d’it ineraris Senyalització dels intineraris Senyalització de les construccions al l larg de l’ intinerari

SISTEMA EXPOSITIU - SUPORT VERTICAL

Planta, E 1:200

Aplicació del sistema expositiu a l’espai interior Dors - Imatges i fotografies Secció de l’espai expositiu

Elements patrimonials de pedra seca 
al municipi de Talamanca E 1:30.000

Frontal: Plànols i explicació del territori Axonometria - Sistema de suport de material gràfic

Enderroc de particions secundàries 

Proposta sistema expositiu

RUTES

La font d’en Janet

La riera de Talamanca

Els recursos hídrics tradicionals

Procés d’elaboració de la vinya al territori E-O

Procés d’elaboració de la vinya al territori N-S

Ruta de les set Tines

MODALITAT

A peu

A peu

A peu

Bici

Bici

Cotxe + a peu

DIFICULTAT

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Mitja

Mitja

TEMPS

48’

1h 30’

2h

2h

2h 30’

3h 30’

LONGITUD

2,5km

3,9km

5,0km

13,5km

16,4km

13+9km

Llegenda d’elements d’interés al paisatge
Petit enderroc
Bon estat

AIXOPLUC
Barraques

PRODUCCIÓ
Tines 
Forns
Pedrera

CULTIU
Pous 
Sínia

ALTRES
Tombes
Jaciment ibèric

Aixopluc i emmagatzematge Despedregament i acumulació Aterrassament Optimització del cultiu Producció

02.Perfi l guia

01.Unió a element resitent

03.Cargol d’ajustament

04. Cable en tensió

06.Pedra de paredar.
Anclatge per pes  

05.Escanyacables

PEDRA SECA - TALAMANCA

UNA EXPOSICIÓ EN EL PAISATGE

El centre d’interpretació es concep com a punt de partida 
d’una exposició que s’extén en el territori. A partir de la xarxa 
de camins s’amplien les rutes existents i se’n proposen de 
noves, incloent totes les construccions de pedra seca que 
es troben dins el municipi. Es proposa una senyalització 
mitjançant l’acumulació de pedres per tal de permetre la 
lectura unitària d’aquests recorreguts i impulsar la difusió 
del patrimoni de la zona.

En aques sentit, es proposa la uti l i tzació dins l’àmbit del 
castell de Talamanca d’alguns espais de gran interès 
com l’era per a l’acumulació de material i l ’elaboració de 
tallers que permetin la divulgació i el descobriment de les 
possibil itats que ofereix la pedra seca.

Es busca doncs, generar les eines que permetin la lectura 
d’aquests paisatges, per entendre les seves motivacions i el 
seu valor. Només es defensa allò que es propi, i es fa propi 
allò que es coneix.

DEFENSA D’UN PAISATGE ANTROPITZAT

Les construccions de pedra seca constitueixen un valuós 
element identitari del territori català i un dels principals 
recursos patrimonials en el municipi de Talamanca. Vestigi 
d’un treball col·lectiu de generacions, aquest l legat cultural 
mostra una forma d’aproximació al territori basada en la 
gestió mesurada dels recursos i en l’aprofitament dels seus 
potencials. 

L’eix principal del treball que aquí es mostra és l’anàlisi de 
les diferents construccions de pedra seca com a eina per 
reconèixer i comprendre l’ important valor dels paisatges 
antròpics del Bages. Les construccions de pedra seca 
ofereixen refugi, facil iten el treball dels camps i permeten 
la transformació de les matèries primeres que ofereix 
el territori. La diversificació funcional de les diferents 
construccions agrícoles genera tipologies heterogènies, si 
bé totes s’inscriuen dins d’una mateixa lògica d’explotació 
del territori, que ens porta a entendre-les com a elements 
profundament interrelacionats dins sistemes més complexos.

DISCURS I SISTEMA EXPOSITIU

El contigut de l’exposició s’estructura en base a aquesta 
diversificació funcional de les construccions, incidint sempre 
sobre les claus que permeten una lectura transversal del 
conjunt i la seva comprensió com a sistema. El discurs 
s’organitza així en base a tres tipologies principals:

-AIXOPLUC: construccions de suport a l’activitat agrícola i 
ramadera, que feien la funció de cobert d’estris i l loc de 
descans.

-CULTIU: construccions amb un paper directe dins del 
desenvolupament de l’agricultura com murs de contenció, 
pous d’aigua de reg o sínies. 

-PRODUCCIÓ: construccions destinades al processat i 
emmagatzematge de matèries primeres obtingudes del 
territori.

Es proposa uti l i tzar la pedra de paredar com a part activa 
del suport expositiu aprofitant el seu pes per tal de tensar els 
cables, elements verticals sobre els quals es fixa el material 
gràfic. Una guia superior permet ajustar la posició d’aquests 
cables, garantitzant la tolerancia del conjunt.

L’aplicació d’aquest sistema en l’espai proposat s’aprofita 
de les alineacions dels pilars i la demolició de les particions 
permet aconseguir un espai diàfan. 


