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L’estudi treball es desenvolupa en vuit capítols i un annex de gràfics, el primer capítol és la 
introducció general, el segon planteja la hipòtesi de l’estudi i els objectius, el tercer capítol 
introdueix el territori de l’Alt Llobregat, el quart tracta de l’estudi de la mineria a l’Alt Berguedà, el 
capítol cinquè tracta de l’estudi dels projectes de desenvolupament regional que es basen en el 
patrimoni cultural, el sisè capítol inicia l’anàlisi del territori de l’Alt Llobregat amb la finalitat 
d’aproximar-se a una proposta de projecte de desenvolupament territorial basat en el patrimoni 
cultural de la mineria, el capítol setè  presenta algunes conclusions, el capítol vuitè recull la 
bibliografia utilitzada i, finalment, el capítol novè inclou els anexos gràfics, plànols i imatges. 
 
Per a la introducció del territori de l’Alt Llobregat es fa alguns apunts de l’evolució demografica, les 
activitats productives, el model empresarial del Berguedà  i es fa una consderació sobre la crisi i la 
reactivació econòmica. 
 
Per a l’estudi de la mineria a l’Alt Llobregat s’exposen al capítol quart un seguit d’apartats que 
pretenen donar al lector una visió general del que representa la mineria a l’Alt Llobregat. Un 
primer apartat on es sintetitza l’activitat minera al Berguedà, que s’explica a través de les seves 
etapes històriques de forma que es situa el context de l’estudi. Un segon apartat on es descriuen 
algunes elements del patrimoni miner i industrial; les mines i les construccions de la mineria, les 
colònies mineres, el cas singular de Guardiola de Berguedà, com a nucli urbà nascut de l’activitat 
minera i industrial, i finalment es tracten les construccions del transport. Al tercer apartat 
s’introdueix un apunt de la relació del patrimoni miner amb l’industrial, el natural i el cultural en 
general. 
 
Quant a l’estudi dels projecte territorials basats en paisatges culturals es presenta al capítol 
cinquè un recull interessat d’aquesta informació aconseguida. En el primer apartat s’inclouen 
alguns conceptes introductoris,  a partir de cites d’autors especialistes que s’han considerat 
rellevants, a mode “d’estat de l’art”.  En un  segon apartat s’explora la publicació anomenada 
“Projectant l’eix del Llobregat”, extraient-ne algunes parts que s’han considerat fonamentals per a 
l’actual estudi, amb la perspectiva del projecte a l’Alt Llobregat. I finalment, en aquest capítol s’han 
estudiat altres exemples d’aplicació de projectes basats en paisatges culturals, el Hudson-
Mohawk Heritage Area RiverSpark, a EEUU, Le Creusot a França i l’Emscher Park a Alemanya. 
 
Quant a l’aproximació a la proposta a l’Alt Llobregat, per un costat s’ha iniciat l’inventari del 
patrimoni del carbó, amb la detecció d’alguns dels elements que el conformen, i per altre s’ha 
iniciat l’anàlisi gràfic de l’Alt Llobregat amb l’elaboració de sis plànols de l’àrea de l’Alt Llobregat en 
conjunt, a escala 1:100.000, i l’elaboració de tres  plànols de la zona compresa entre Guardiola de 
Berguedà i La Pobla de Lillet a escala 1:5000. Els plànols de conjunt inclouen diferents temes: Els 
espais d’interès natural, la xarxa hidrogràfica, la topografia, l’edificació, la vialitat i el patrimoni de 
la mineria. Els plànols a escala 1: 5.000 suposen una mirada en detall,  l’estudi de la possibilitat 
de traçat d’un itinerari entre els dos nuclis urbans de Guardiola i La Pobla, recorrent un tram del 
riu Llobregat.  
 
Finalment, al capítol setè, s’inclouen algunes conclusions sobre el compliment dels objectius i la 
validació de la hipòtesi, sobre el que queda per estudiar i sobre la detecció d’un esquema bàsic a 
partir d’algunes pautes que es repeteixen en l’anàlisi efectuat.  
 
En l’annex es recullen els plànols de l’anàlisi i s’inclou un recull d’imatges complementàries que 
han sorgit de la recerca. 
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