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Àmbit d’aplicació
Inspirats en el Conveni europeu del paisatge, l’àmbit d’apli-
cació dels catàlegs és el conjunt del territori de Catalunya i
no només les àrees excepcionals. Els catàlegs no exclouen
cap territori, sinó que analitzen els paisatges naturals i
urbans, passant pels rurals i periurbans. Per afavorir la
incorporació del paisatge en el planejament territorial, l’a-
bast territorial dels catàlegs es correspon amb el de cadas-
cun dels àmbits d’aplicació dels set plans territorials par-
cials. Són: Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, comar-
ques centrals, comarques gironines, Regió Metropolitana
de Barcelona, Terres de l’Ebre i Terres de Lleida. Fins al
moment, l’Observatori del Paisatge, organisme responsable
de l’elaboració dels catàlegs de paisatge, ha presentat al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya els corresponents al Camp de
Tarragona i a les Terres de Lleida. Actualment s’estan elabo-
rant els de l’Alt Pirineu i Aran, comarques gironines, Regió
Metropolitana de Barcelona i Terres de l’Ebre i només
queda per iniciar, per tant, el catàleg de l’àmbit de les
comarques centrals, que estarà acabat a finals del 2008.

Metodologia

La magnitud del projecte ha fet necessària la creació d’e-
quips de treball específics per a cada un dels catàlegs. Els
equips, formats per especialistes en els àmbits de l’anàlisi
del paisatge, la participació ciutadana i la planificació terri-
torial, treballen sota la coordinació i supervisió dels tècnics
de l’Observatori del Paisatge. Abans d’iniciar l’elaboració
dels catàlegs, l’Observatori del Paisatge va redactar un
document, amb el nom de Prototipus de catàleg de paisat-
ge, que resumeix la metodologia i els procediments que
han de  seguir els equips en l’elaboració dels set catàlegs de
paisatge.

La metodologia d’elaboració dels catàlegs de paisatges es
basa en cinc fases, que són:
Identificació i caracterització del paisatge.
Avaluació del paisatge
Definició dels objectius de qualitat paisatgística.
Establiment de directrius, mesures i propostes d’actuació.
Establiment d’indicadors de seguiment. 

Els catàlegs inclouen moltíssima informació, que es fa difícil
de sintetitzar en un text tan curt. Ara bé, d’acord amb la
Llei del paisatge de Catalunya, els continguts mínims que
han d’incorporar són:
Inventari dels valors paisatgístics presents a cada àrea.
Enumeració de les activitats i processos que incideixen o
han incidit de manera més notòria en la configuració actual
del paisatge.
Assenyalament dels principals recorreguts i espais des dels
quals es percep el paisatge.
Delimitació de les unitats de paisatge.
Definició dels objectius de qualitat paisatgística per a cada
unitat de paisatge.

Proposta de mesures i accions necessàries per assolir els
objectius de qualitat paisatgística.

Les unitats de paisatge, una peça fonamental per a la
planificació

El primer resultat dels catàlegs de paisatge és l’obtenció
d’un mapa d’unitats de paisatge o de paisatges de
Catalunya, mapa del qual, per sorprenent que pugui sem-
blar, encara no disposàvem. La divisió en unitats de paisat-
ge facilita la comprensió i visualització de l’estructura i el
funcionament general del territori i de la diversitat paisat-
gística existent en cada un dels àmbits d’aplicació dels catà-
legs de paisatge. Disposar d’aquest mapa, a més, és molt
important, perquè, un cop completat, constituirà una eina
fonamental per a la planificació territorial i sectorial, així
com una eina pedagògica molt poderosa perquè la societat
catalana en general prengui consciència del paisatge on
viuen, dels seus valors i dels seus riscos.

Els catàlegs de paisatge de Catalunya
/////////////////////////////////////////////

Els catàlegs de paisatge de
Catalunya, creats per la Llei del
paisatge, determinen la tipologia
dels paisatges de Catalunya, els
seus valors i estat de conservació,
els objectius de qualitat que han
de complir i les mesures per asso-
lir-los. Són, per tant, les eines que
ens permeten conèixer com són els
paisatges catalans, quins valors
tenen, com evolucionen en funció
de les actuals dinàmiques econò-
miques, socials i ambientals i, a
través dels objectius de qualitat
paisatgística, quin tipus de paisat-
ge volem i com podem assolir-lo.

El principal objectiu dels catàlegs
de paisatge és contribuir a la
incorporació del paisatge en el
planejament territorial, principal-

ment en els plans territorials par-
cials, però també en els plans
directors territorials i en els urba-
nístics. A més, són útils per a la
definició de polítiques i estratè-
gies sectorials com, per exemple,
les polítiques agràries o les políti-
ques de promoció turística associa-
des al paisatge. Els catàlegs són
una eina nova a Catalunya i amb
molt pocs precedents a escala
internacional. 

Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana de la UdG 
i director de  l’Observatori del Paisatge
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El paisatge des de la perspectiva geogràfica

El paisatge és un dels objectes d'estudi més antics de la geo-
grafia i té les seves arrels científiques en els geògrafs i natu-
ralistes de finals del segle XIX, període en el qual la geogra-
fia alemanya va desenvolupar una escola geogràfica que
tenia per objectiu la identificació d'unes unitats coherents
amb les quals poder subdividir la superfície terrestre per sis-
tematitzar l'estudi dels fenòmens geogràfics. Aquestes uni-
tats es van anomenar paisatges. Pau Vila, als anys trenta del
segle passat, sintetitzava d'una manera senzilla i entenedora
el significat del paisatge en definir-lo com la fesomia, l'aspec-
te del territori.
Amb el pas del temps, la concepció geogràfica del paisatge
s'ha anat enriquint amb l'aparició de noves tècniques d'anà-
lisi basades sobretot en l'ús de la informació extreta de les
fotografies aèries i de les imatges de satèl·lit, que és emma-
gatzemada i analitzada amb els potents sistemes d'informa-
ció geogràfica (SIG), així com amb reflexions teòriques proce-
dents de camps diversos, de manera que el paisatge, fins a un
cert punt, no només fa referència a un concepte abstracte,
sinó també a una metodologia d'interpretació de la comple-
xitat dels fenòmens geogràfics que es donen en la superfície
terrestre.
Així, en primer lloc, el paisatge es pot abordar com un estudi
morfològic del conjunt d'elements presents en un espai con-
cret de la superfície terrestre: les formes de relleu, les classes
de vegetació, la diversitat de conreus, els tipus de poblament,
les xarxes d'infraestructures de comunicació, etc. formen
mosaics paisatgístics que caracteritzen àrees concretes.
Agafem com a exemple els paisatges de les comarques giro-
nines. A primer cop d'ull es poden diferenciar dos àmbits pai-
satgístics molt clars: la muntanya i la plana. Les muntanyes
ocupen un espai considerable a les comarques gironines. Des
dels relleus agrests dels Pirineus orientals fins a les baixes
muntanyes mediterrànies del litoral, es dóna tota una grada-
ció des dels paisatges de l'alta muntanya de les valls de Núria
i Ulldeter, els paisatges d'afinitats medioeuropees del Ripollès
i les valls d'Olot, fins als paisatges de la baixa muntanya medi-
terrània que es troben a les Gavarres i l'Ardenya.
Un altre àmbit paisatgístic molt marcat és el de les planes. En
uns casos són planes al·luvials dedicades gairebé exclusiva-
ment a les activitats agrícoles, com en el cas de la plana de
l'Alt Empordà o del baix Ter, mentre que en altres casos la
mateixa morfologia del terreny que alterna planes i serres
suaument ondulades afavoreix la configuració de mosaics
agroforestals de caràcter molt marcat, com els dels
Terraprims o els de la plana de la Selva.
Els paisatges litorals també formen part destacada de l'imagi-
nari paisatgístic de les comarques gironines. La Costa Brava
presenta tota una varietat de paisatges específics que estan
condicionats tant per la morfologia de la costa com per l'ex-

pansió i les formes de l'espai urbanitzat: paisatges de costa
rocosa i abrupta, brava, poc construïda, com al cap de Creus i
el Montgrí; paisatges dunars i de maresma, més o menys ben
conservats a diferents punts, conviuen al costat de sectors de
costa altament urbanitzada, com a Roses, l'Escala o el tram
que s'estén entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols.
El paisatge de les ciutats i de les àrees urbanes mostra unes
dinàmiques pròpies. És el cas, per exemple, de l'àrea urbana
de Girona, on els polígons industrials, les àrees comercials i la
gran densitat que hi pren la xarxa  d'infraestructures de
comunicació estenen les característiques urbanes més enllà
dels confins de la ciutat estricta.
Però, a més, el paisatge no és estàtic, el paisatge canvia per-
què el sistema territorial s'adequa a cada període històric
amb els seus canvis ambientals, econòmics, polítics i sociocul-
turals.
Pensem, per exemple, en el contrast entre el paisatge de les
Gavarres i el paisatge de l'Empordanet, tan propers i alhora
tan diferents, i veiem-los com el resultat de processos biofísics
i socioeconòmics de característiques distintes i amb una evo-
lució recent divergent. A les diferències introduïdes per dos
tipus de relleu contraposats s'hi haurien d'afegir les provoca-
des per dues dinàmiques territorials també diverses: la relati-
va al despoblament i l'abandonament de les activitats agrà-
ries i silvícoles que s'ha donat a les àrees de muntanya, per
una banda, respecte a l'atracció de població i d'activitats eco-
nòmiques que exerceix el litoral, per l'altra.
El paisatge es pot entendre també com una cruïlla de mirades
que l'observen des d'un determinat context històric i cultural.
Les interpretacions o construccions paisatgístiques fetes per
artistes -en el cas de les comarques gironines hi ha una con-
tribució especialment significativa: l'escola de pintura paisat-
gística d'Olot, Josep Pla, Ferran Agulló, etc.- són especialment
significatives en la creació dels imaginaris paisatgístics que en
bona part fonamenten el sistema de valors que s'atorga al
paisatge (estètics, històrics, simbòlics...).   
Finalment, el paisatge incorpora també la percepció, la imat-
ge que cada individu o grup social construeix a partir del seu
bagatge intel·lectual, del context sociocultural en el qual s'in-
sereix i de les experiències vitals en relació amb l'entorn que
l'envolta; el descobriment del paisatge a un nivell més pro-
fund i personal, al qual només s'arriba per l'experiència direc-
ta. És un fet que, en el cas dels paisatges de les comarques
gironines, segur que no decebrà a qui ho intenti.

Objectius de qualitat paisatgística

Els catàlegs defineixen uns objectius de qualitat paisatgísti-
ca per a cadascun dels set àmbits territorials i per a cada
unitat de paisatge. Els objectius de qualitat paisatgística
són la declaració de les preferències paisatgístiques de la
societat, tenint present l’opinió dels ciutadans a partir de
mecanismes de participació ciutadana. Amb els objectius es
pretén respondre a la pregunta “quin paisatge volem?” Els
objectius de qualitat de cada un dels catàlegs són coherents
amb els objectius generals de qualitat paisatgística que
l’Observatori del Paisatge ha definit per a tot Catalunya. A
grans trets, aquests objectius persegueixen:
Paisatges ben conservats, ordenats i gestionats, indepen-
dentment de la seva tipologia i del seu caràcter.
Uns paisatges heterogenis, que reflecteixin la rica diversitat
paisatgística del país i que s’allunyin de l’homogeneïtzació
i la banalització.
Uns paisatges vius i dinàmics, capaços d’integrar les inevita-
bles transformacions territorials sense perdre la idiosincrà-
sia.
Uns paisatges sempre respectuosos amb el llegat del passat.
Uns paisatges que atenguin la diversitat social i contribuei-
xin al benestar individual i social de la població.

Dels objectius de qualitat de cada un dels catàlegs es des-
prenen criteris i mesures molt concretes amb la finalitat d’o-
rientar la planificació territorial i sectorial. 

Consulta i participació pública

Els catàlegs de paisatge es caracteritzen pel fet d’integrar la
participació pública com a eina per a la implicació de la
societat en la gestió i planificació del seu paisatge. És habi-
tual que l’anàlisi del paisatge el facin especialistes, però el
Conveni europeu del paisatge insisteix en la importància
que té la implicació dels ciutadans i dels agents econòmics
en les decisions relacionades amb la protecció, gestió i orde-
nació del paisatge. En aquest sentit, la participació de la
població en els catàlegs és bàsica tant per conèixer les pre-
ferències paisatgístiques dels ciutadans com per identificar
els valors del paisatge més intangibles, imperceptibles des
de l’anàlisi de la cartografia existent o des del treball de
camp, però imprescindibles per analitzar el paisatge de
manera integrada i percebre’n tots els matisos.  Per captar
el màxim de visions diferents sobre un mateix paisatge, la
consulta pública dels catàlegs es realitza a diversos nivells,
que van des de l’entrevista en profunditat als principals
agents del paisatge fins a una enquesta al web dirigida a la
població en general  i sessions de treball sobre el passat,
present i futur d’un determinat paisatge.

“Els catàlegs defineixen uns objec-
tius de qualitat paisatgística per a
cadascun dels set àmbits territorials
i per a cada unitat de paisatge. Els
objectius de qualitat paisatgística
són la declaració de les preferèn-
cies paisatgístiques de la societat,
tenint present l'opinió dels ciu-
tadans a partir de mecanismes de
participació ciutadana.”

Josep Pintó
Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge Universitat de Girona
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