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OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 

1. Definir el concepte de ciutat i analitzar els factors que en determinen les 
característiques: localització, marc geogràfic, funció, etc. 

2. Identificar i descriure els principals elements de la trama urbana: nucli 
antic, eixample, barris perifèrics, etc.  

3. Conèixer els aspectes més rellevants del sistema mundial de ciutats. 

4. Conèixer les característiques de les diferents etapes de formació i de 
creixement dels nuclis urbans i situar en el temps les diferents fases del 
seu creixement. 

5. Explicar l’evolució d’alguns elements al llarg de la història. 

6. Resoldre les qüestions plantejades sobre la informació obtinguda en 
dibuixos, fotografies, esquemes, mapes i textos. 

7. Tenir una actitud cooperativa en el treball en grup i tenir una participació 
activa a classe. 

8. Utilitzar convenientment la capacitat de descriure, explicar, justificar, 
interpretar i argumentar sobre diversos aspectes relacionats amb els 
temes d’estudi. 
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CONTINGUTS 

 

a) PROCEDIMENTS 

1.- Búsqueda, selecció i classificació d’informació. 

2.- Redacció de textos descriptius, explicatius, justificatius i interpretatius 

3.- Lectura, observació, interpretació i construcció de mapes, plànols i  gràfics 

4.- Anàlisi i interpretació de fotografies, fotografies aèries i gravats. 

5.- Argumentació de les opinions personals i de grup.  

6.- Reconeixement sobre el terreny d’elements urbanístics, morfològics i 
funcionals. 

7.- Exposició oral d’informació recollida a través de murals. 
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b) FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 

1.- La ciutat: localització, marc geogràfic i geometria. 

2.- El plànol de la ciutat. Tipus de plànol.  

3.- La morfologia i la estructura urbana. 

4.- El creixement urbà: la ciutat preindustrial, la ciutat de la primera i de la 
segona revolució industrial i la ciutat postindustrial. 

5.- El sistema mundial de ciutats. 

6.- Els problemes de les grans ciutats: la ciutat com a ecosistema humà, la 
ciutat multicultural, etc. 

7.- Els usos del sòl. 

8.- Estructura del sistema urbà espanyol. 

9.- La història de l’agricultura, la indústria, el comerç, els transports, els vestits 
i els habitatges al llarg del temps. 
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c) ACTITUDS, VALORS I NORMES 

1.- Predisposició a participar de manera activa. 

2.- Mostrar iniciativa, interès i curiositat per a les activitats a realitzar. 

3.- Actitud receptiva, col·laboradora i tolerant en les relacions interpersonals. 

4.- Respecte per les opinions de les altres persones. 

5.- Realització acurada dels treballs proposats. 
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01.- Entrevista a: Maria R.

M.P.: Vosaltres, a les quatre grans etapes que hem estudiat (la preindustrial, la 
primera revolució industrial, la segona i la postindustrial), els heu posat un 
interval de temps, un segment de temps, que és el mateix, dona la sensació 
que han tingut la mateixa durada. En realitat, ha estat així? 

M.R.: No. 

M.P.: Quina és la més llarga? 

M.R.: La més llarga, la preindustrial. 

M.P.: I la més curta? 

M.R.: La… suposo que la segona revolució industrial, perquè està entre la 
primera revolució industrial i l’època postindustrial. 

M.P.: La més curta, eh? Però... et preguntava quina d’aquestes quatre et 
sembla a tu que és la més curta? 

M.R.: La segona revolució industrial. 

M.P.: Molt bé. A mesura que a partir del mural descrivies cada una de les 
etapes, he vist que s’anava produint un conjunt de canvis. El ritme d’aquests 
canvis et sembla que és  a totes les etapes? Hi ha algunes etapes que és més 
accelerat que d’altres? 

M.R.: Jo crec que són molt regulars…  

M.P.: Sí… 

M.R.: … però, amb… això de la maquinària (assenyala el mural), aquí ha anat 
molt més de pressa… 

M.P.: La maquinària… et refereixes, a quina de les èpoques?  

M.R.: A la primera revolució industrial… crec que… que va anar molt de pressa, 
massa de pressa… 

M.P.: Si l’agricultura continua aquest ritme de canvi, cap on pot anar? Cap a on 
sembla que pot evolucionar? 
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M.R.: No ho sé, però… Jo crec que no… que no… evolucionarà més, que ja es 
quedarà com…  

M.P.: Que ja ha tocat sostre… 

M.R.: Sí… I sí, pot ser que vagi evolucionant una mica més, però… 

M.P.: El descobriment d’Amèrica. Aquest va ser un canvi important pel que fa a 
l’agricultura. Entre d’altres coses van arribar nous productes de conreu: les 
patates, el blat de moro, etc. 

M.R.: Les espècies. 

M.P.: Tu creus que el descobriment d’Amèrica, per posar un exemple, és que 
un bon dia Colom va agafar el vaixell i va descobrir aquell món? Quines, per a 
tu, et sembla que són les causes que van fer que  es descobrís Amèrica? 

M.R.: Perquè Colom volia arribar a les Índies… Deia que la terra era rodona i 
volia arribar a les Índies, però per l’altra banda… Llavors es va trobar un 
continent nou, que és Amèrica… i ell va dir que eren les Índies… però en 
realitat era un continent nou… i llavors d’allà va portar productes nous. 

M.P.: Sí, correcte. Però llavors, com és possible, a què és degut aquest 
descobriment? 

M.R.: A… 

M.P.: Cent anys endarrera, Colom hagués pogut descobrir Amèrica? Quines 
causes són les que van fer que Colom pogués descobrir aquest continent, 
encara que s’equivoqués? 

M.R.: Doncs… no ho sé… que volia… 

M.P.: És simplement que va haver-hi un “il·luminat” que va agafar un vaixell? 

M.R.: No, no… volia… demostrar que la terra era rodona i volia anar a buscar 
una altra ruta per tardar menys dies i… 

M.P.: Sí. Conseqüències, que va tenir el descobriment d’Amèrica? Quines 
conseqüències diries que va comportar el descobrir Amèrica? 

M.R.: Doncs… que l’agricultura es desenvolupés més… 
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M.P.: I en altres camps…? 

M.R.: Que…  

M.P.: En aquest moment, tu has descrit que nosaltres estem, pel que fa a 
agricultura, a l’època postindustrial. Això és comú a tot el món? 

M.R.: No. No, aquest procés no es passa de la mateixa manera a tot el món. 
Per exemple, a Àfrica, que és un país subdesenvolupat… 

M.P.: Bé, Àfrica és un continent… 

M.R.: Bé, un continent subdesenvolupat, encara hi ha la majoria d’agricultors 
que practica una agricultura per a la subsistència. 

M.P.: Si agafessis un avió i donessis la volta al món, tu veuries un paisatge 
agrícola com aquest que tens aquí en el mural referit a l’època postindustrial? 

M.R.: No, a tot arreu no. 

M.P.: Bé. O sigui que és possible que veiéssim gent que està situada a la 
preindustrial… Sí, perquè no tenen suficients diners per… per a desenvolupar-
se i els països rics tampoc no els deixen …llavors s’han de conformar amb el 
que… 

M.P.: És a dir no tothom està en una situació d’agricultura a l’etapa 
postindustrial. 

M.R.: Sí. 

M.P.: Podem trobar països i continents que encara estan molt endarrerits 
respecte a això? 

M.R.: Sí. 

M.P.: Això és el plànol del teu poble: Sant Quirze. On vius, tu? 

M.R.: A Sant Quirze Parc. 

M.P.: Molt bé. Si jo et demanés que em portessis a un edifici de Sant Quirze 
que fos de l’època preindustrial, on em portaries? 
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M.R.: Al casc antic hi ha… hi ha un edifici que és… bé que, ara és un gimnàs, 
però que abans era un recol·lector … bé, era on es recollia el raïm. 

M.P.: Sí, de l’època preindustrial. I si et demanés un edifici de la primera 
revolució industrial, on em portaries? 

M.R.: Vols dir que n’hi ha…? 

M.P.: No ho sé, perquè jo no sóc d’aquí… Jo ja saps que a Barcelona sÍ que 
t’hi podria portar… 

M.R.: Doncs, no ho sé… és que de la preindustrial i de la primera revolució 
industrial, em sembla que és la Patronal i l’Expogym. 

M.P.: I de la segona revolució industrial, quin edifici m’ensenyaries de Sant 
Quirze? 

M.R.: La… com es diu… bé, el mas Duran… 

M.P.: N’hi ha més d’una, a part del mas Duran? N’hi ha més de masies? 

M.R.: Sí, la de can Feliu, el mas Duran… i n’hi ha més, em sembla. 

M.P.: I si et digués algun edifici del postindustrial, d’aquí Sant Quirze, on em 
portaries? 

M.R.: No ho sé… no ho sé… a cases que haguessin reconstruït amb els 
anys… 

M.P.: Totes aquestes cases que m’has citat tu, actualment tenen la mateixa 
funció o poden haver canviat de funció? 

M.R.: Sí, abans, per exemple… la Patronal, abans era un lloc de reunions de 
tots els senyors que hi havia per… per veure com anava tot… i ara és un lloc 
de… on fan activitats lúdiques per a teatres i... 

M.P.: Què més? 

M.R.: Després la... on ara hi ha l’Expogym... ara és un gimnàs i abans era on 
es recollia el raïm… 

M.P.: Sí. 
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M.R.: …i les masies abans controlaven tot el territori que tenien, bé, i feien… i 
recollien les vinyes i tal… i ara, moltes són d’ús lúdic pel poble… 

M.P.: Sí. 

M.R.: …i una masia… que no em recordo com es diu… serà ara escola de 
música… 

M.P.: És a dir que estaries d’acord en afirmar que en el paisatge de Sant 
Quirze podem llegir coses d’altres èpoques i que algunes d’aquestes coses, 
d’aquests edificis han canviat la seva funcionalitat, que abans eren construïdes 
per una cosa i que ara serveixen per una altra? 

M.R.: Sí. 

M.P.: Doncs ja està. Fins aquí és el que havíem de fer. Gràcies, Maria! 
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02.- Entrevista a: Sandra A. 

M.P.: Tot i que en el mural ho heu dibuixat, a tu et sembla que l’època 
preindustrial va durar el mateix que l’època de la primera revolució industrial, 
que la de la segona… o que la de la postindustrial? Et sembla que això és així? 

S.A.: No. 

M.P.: Per què? Quina és la més llarga i quina és la més curta? 

S.A.: La més llarga, em sembla la preindustrial… i la més curta, doncs, la 
postindustrial, que és la que estem vivint ara… 

M.P.: A partir del mural que acabes de comentar-me, m’has anat explicant els 
diferents canvis que s’han produït a l’agricultura. Creus que aquests canvis han 
estat molt ràpids? Són més ràpids al final que al principi? 

S.A.: Doncs, al principi eren més lents, tot anava més a poc a poc… i a mesura 
que s’han anat fent descobriments i coses doncs, cada vegada la sensació va 
més ràpida… cada cop va més ràpid… 

M.P.: I si continuem així, aquests canvis tan accelerats cap on ens portaran? 
Creixeran sempre així, tan de pressa? 

S.A.: No, jo suposo que arribarà un moment que pararà… 

M.P.: Per què? 

S.A.: Perquè… no sé… em sembla que tota aquesta mecanització… que fins a 
un cert punt, tot… no… no sé… 

M.P.: O sigui, aquest ritme de creixement no es podrà mantenir, sota el teu 
criteri? Quin tipus de problemes pots preveure? 

S.A.: Doncs… no ho sé… una mecanització… és que al final no farem res… tot 
ens ho faran les màquines… 

M.P.: Sí. 

S.A.: … i … no ho sé. 

 8



M.P.: El descobriment d’Amèrica va ser un fet importantíssim, que va tenir una 
sèrie de conseqüències per a l’agricultura. Tu creus que el descobriment va ser 
degut a una causa o a més d’una causa? 

S.A.: A… a… a més d’una causa. 

M.P.: Jo el que voldria saber és si Colom, que va ser el que va descobrir 
Amèrica, va ser una persona que va agafar un vaixell i se’n va anar a descobrir,  
o bé Colom va voler-ho fer per una sèrie de causes… 

S.A.: Colom ho va fer perquè volia demostrar que la terra era rodona… i ell no 
sabia que Amèrica existia, i es pensava que… si donava la volta a la terra 
arribaria a l’Índia… I es va trobar que va descobrir un nou continent, encara que 
ell no en va ser conscient… 

M.P.: Però Colom, per què ho va poder fer això? 

S.A.: Perquè… perquè a la reina… doncs… li va semblar bé… 

M.P.: Molt bé. O sigui, que una primera causa és perquè va trobar els diners 
per a fer-ho… ¿Tu creus que Colom va descobrir Amèrica per una sola causa o 
per més d’una causa? 

S.A.: No, per més d’una. 

M.P.: Per més d’una. I per què no es va descobrir Amèrica 100 anys abans? 

S.A.: Perquè es pensava que la terra era plana i que si te n’anaves molt lluny 
del mar… doncs es pensaven que queien… perquè no hi havia res… 

M.P.: Per tant, hi ha uns descobriments científics, no? 

S.A.: Sí. 

M.P.: Si ho haguessin intentat en els temps dels grecs i dels romans, amb els 
mitjans… amb els vaixells que tenien, tampoc hi hagués pogut anar, no? 

S.A.: No. 

M.P.: És a dir… veus com hi ha una sèrie de causes que van coincidir amb el 
temps, perquè Colom ho pogués anar a descobrir? 

S.A.: Sí. 
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M.P.: I les conseqüències? Quines conseqüències va tenir el descobriment 
d’Amèrica, a part d’aquest de l’agricultura que ja hem comentat? 

S.A.: Doncs… va aparèixer el… el tràfic d’esclaus... 

M.P.: Sí… L’esclavatge, l’esclavitud. Què més? 

S.A.: Sí. Vam… bé, la gent que hi ha… d’Europa o bàsicament que venien 
d’allà… van portar moltes malalties… 

M.P.: Sí. Van aparèixer malalties desconegudes. 

S.A.: Sí. I també hi va haver molta gent que se’n va anar allà perquè allò era un 
país… i la gent podien tenir moltes riqueses perquè podien...  

M.P.: Ja. Però podríem dir que qualsevol canvi que constatable té unes causes 
i unes conseqüències? 

S.A.: Sí.  

M.P.: Molt bé. A tu et sembla que en aquest moment tota l’agricultura del món 
és en l’etapa postindustrial? 

S.A.: No. A l’Àfrica hi ha moltes tribus i molts llocs on encara són a l’època 
preindustrial, encara tenen una agricultura de subsistència… i… 

M.P.: Sí. I a part dels africans? Coneixes algun exemple més? 

S.A.: Bé… molts llocs… per exemple… no ho sé... a Xina o a l’Índia… 

M.P.: Tampoc estan en l’agricultura postindustrial? 

S.A.: Bé, en alguns llocs sí i en altres no… no ho sé.  

M.P.: O sigui, en el món hi ha situacions molt diferents i no tothom està des del 
punt de vista de l’agricultura a la mateixa època. Aquesta és la idea, no? 

S.A.: Sí. 

M.P.: Molt bé. Sant Quirze del Vallès. Tu vas néixer aquí? 

S.A.: Sí. 

M.P.: Si? Tu ets de Sant Quirze? 
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S.A.: Bé, aquí no, però vaig néixer a Barcelona, però sempre he viscut aquí…  

M.P.: Val. Jo no. Jo no sóc d’aquí. M’hauries d’ensenyar alguns edificis. 
D’aquestes quatre parts que hem dividit la Història de la humanitat, quin edifici 
hi ha a Sant Quirze que sigui de l’època preindustrial? O sigui, fins al segle 
XVIII? 

S.A.: L’església. 

M.P.: Molt bé. De la primera revolució industrial, o sigui, del segle XIX. Quin 
edifici podíem trobar a Sant Quirze? 

S.A.: No ho sé… l’Ajuntament… o masies… o… 

M.P.: Imagina’t que jo et digués... Sandra, acompanya’m a veure un edifici del 
segle XIX aquí al poble. On em portaries? 

S.A.: No ho sé... a la Patronal? 

M.P.: A la Patronal? Què és la Patronal? 

S.A.: Bé, és un edifici on es fan diverses coses… a vegades es fan espectacles 
o… o…  

M.P.: Un edifici del segle XX, de la segona revolució industrial? 

S.A.: Vejam. Davant l’Ajuntament hi ha un edifici que l’anomenen “la 
Cooperativa”. Ara és un gimnàs però abans s’hi trepitjava el raïm i tot això… 
Això seria, em sembla, de la primera revolució industrial. 

M.P.: Bé, però jo et demanava de la segona revolució industrial, del segle XX. 

I de finals del segle XX, principis del segle XXI, de l’època postindustrial, quin 
edifici podríem veure a Sant Quirze? 

S.A.: Qualsevol… 

M.P.: Tots aquests edificis que m’has citat encara s’utilitzen per a la mateixa 
cosa per la qual es van crear? 

S.A.: No… Tots no… alguns… 

M.P.: Per exemple, l’església? 
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S.A.: L’església, sí. 

M.P.: La Patronal? 

S.A.: No. 

M.P.: Ara s’utilitza per una cosa diferent? 

S.A.: Sí, abans no era per a fer ni concerts ni teatre… 

M.P.: Tu estaries d’acord amb l’afirmació que en un paisatge com el de Sant 
Quirze podem llegir-hi èpoques diferents de la Història? 

S.A.: Sí. 

M.P.: Doncs ja està. Ja hem acabat. Gràcies. 
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03.- Entrevista a: Dani M. 

M.P.: Pel que fa al sector secundari, tu creus que els canvis sempre s’han anat 
succeint d’una manera pausada o bé penses que a mesura que ha anat 
passant el temps han anat estat ràpids? 

D.M.: A mesura que ha anat passant el temps, han passat més ràpids, perquè 
cada cop es descobreixen més… coses… 

M.P.: Cap on anem? On anirà a parar tot això? 

D.M.: Doncs… a què els homes no facin res, que tot ho facin les màquines...  

M.P.: Ho veus positiu? 

D.M.: Sí. 

M.P.: I pots veure elements negatius en aquest procés d’acceleració del canvi? 

D.M.: Sí, que molta gent es quedarà sense feina... i que llavors no podrà 
comprar res i…i no tindrà diners ni res… 

M.P.: Molt bé. En el mural heu representat quatre talls en la història... 
n’haguéssim pogut fer més però n’hem fet quatre. Totes aquestes grans etapes 
de la Història tenen la mateixa durada? 

D.M.: No. 

M.P.: Quina és més llarga i quina és més curta? 

D.M.: La més llarga és la preindustrial, em sembla... i llavors la... bé, cada cop 
és més curt. El segle XIX és una mica més curt, el segle XX és molt més curt 
i… 

M.P.: La més curta és el segle XXI? 

D.M.: Sí. 

M.P.: Agafem un canvi important com pot ser la invenció de la màquina de 
vapor. Quines causes van portar que s’inventés la màquina de vapor? És una 
sola causa o n’hi ha més d’una…? 
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D.M.: Doncs, volien… volien transportar les coses… bé, volien transportar els 
productes i necessitaven quelcom... alguna cosa que els transportés gran 
quantitat i també que ja havien descobert el vapor… 

M.P.: El…? 

D.M.: El vapor. L’havien descobert… el van descobrir a la mateixa època. 

M.P.: Sí. 

D.M.: Llavors com que van descobrir el vapor, van inventar-se també la 
màquina i… funcionava molt bé… 

M.P.: Conseqüències? Anomena’m conseqüències que va portar aquest 
descobriment? 

D.M.: Doncs la màquina de vapor… o sigui, les fàbriques també funcionaven 
amb vapor, algunes… no? 

M.P.: És clar. 

D.M.: I… i això... llavors si les fàbriques funcionaven amb vapor, totes les 
màquines funcionaven amb vapor... i es feia més ràpidament... 

M.P.: Es produïa més ràpidament… amb menys costos… 

M.P.: Conseqüències que té l’invent de la màquina de vapor? 

D.M.: Doncs que… podien transportar més… 

M.P.: Sí.  

D.M.: … més objectes, més productes i poden transportar també persones... 

M.P.: Més ràpidament, més lluny… 

D.M.: Més ràpidament i més segur... 

M.P.: Molt bé. A veure, si nosaltres en aquest moment poguéssim agafar un 
avió i donar una volta pel món, veuríem que tot el món està, en aquest moment, 
com nosaltres estem, a l’època postindustrial? 
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D.M.: No. Per exemple a Estats Units estan molt més avançats que per 
exemple, a l’Àfrica... 

M.P.: Sí. 

D.M.: Àfrica estarien... és que no sé… nosaltres estaríem al segle XXI i Àfrica 
estaria cap al segle XIX… 

M.P.: Per exemple... 

D.M.: I també hi ha pobles... Palestina i tot això, que no estan… no estan tant 
com nosaltres… estarien entre el XX i el XIX. 

M.P.: Molt bé. O sigui que no tothom...va al mateix ritme? 

D.M.: Sí.  

M.P.: Val. Sant Quirze del Vallès. Tu has nascut aquí? 

D.M.: Bé, he nascut a Barcelona. 

M.P.: Però vas venir aquí de petit? 

D.M.: Quan tenia 2 anys... 

M.P.: Val. Jo no conec res de Sant Quirze i et demano que em portis a veure 
un edifici de l’època preindustrial. On em portaries? 

D.M.: Al centre del poble, pel casc antic. 

M.P.: Quin edifici seria? Enumera-me’n un. 

D.M.: L’església, per exemple.  

M.P.: Molt bé. Un edifici de la primera revolució industrial? 

D.M.: Doncs, pel casc antic hi ha alguns tallers… un ferrer. 

M.P.: Què fa? 

D.M.: Doncs hi fa… bé, dóna forma al... 

M.P.: Al ferro. 

D.M.: … al ferro i fa peces determinades…  
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M.P.: Segle XX. De la segona revolució industrial, quins edificis m’ensenyaries? 

D.M.: Doncs… no ho sé... és que no ho sé ara… les cases que hi ha pel casc 
antic… les cases aquelles… 

M.P.: Val. I al segle XXI? 

D.M.: Mas Duran…  

M.P.: Què és? 

D.M.: Una urbanització. 

M.P.: Molt bé. D’aquests quatre edificis que m’has assenyalat, actualment tots 
ells serveixen per la mateixa funció pels quals varen ser construïts. 

D.M.: … les cases hi viu gent i… l’església, doncs… 

M.P.: També serveix… 

D.M.: … hi van a missa i tot això… 

M.P.: També serveix pel mateix. 

D.M.: Sí. 

M.P.: Molt bé. Tu estaries d’acord amb l’afirmació que en un paisatge com el de 
Sant Quirze podem llegir èpoques diferents de la Història, edificis d’èpoques 
diferents de la Història? 

D.M.: Sí. Un nucli és el casc antic i llavors es va eixamplant… 

M.P.: Molt bé. Doncs això és tot el que havíem de fer. 
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04.- Entrevista a: Pau L.

M.P.: Veig que aquí en el mural heu posat les quatre gran etapes de la Història, 
proporcionals en el temps. Però tu creus que van tenir efectivament la mateixa 
durada? Quina és la més llarga, per a tu? I quina és la més curta? 

P.L.: La més curta seria la del segle XXI… 

M.P.: Correcte. I la més llarga? 

P.L.: La més llarga… la del segle XVIII o XIX? Potser… no ho sé. Són totes 
més o menys iguals.  

M.P.: Són totes més o menys iguals…  

Bé, a mesura que anaves explicant el mural, escoltava els canvis que s’havien 
produït en el sector secundari. Un dels més importants va ser la invenció de la 
màquina de vapor, que va permetre integrar la maquinària a una energia 
diferent de la que s’estava utilitzant fins aquells moments. Tu creus que la 
invenció de la màquina de vapor va ser deguda a una sola causa o a més 
d’una?  

P.L.: La màquina de vapor va aparèixer perquè… hi havia més població i 
llavors les indústries necessitaven fer més producció, més productes…  

M.P.: Hi havia una necessitat d’augmentar el rendiment, perquè havia 
augmentat la població? Què més? Causes que van portar a la implantació de la 
màquina de vapor. 

P.L.: Doncs que els amos de les fàbriques s’estalviaven més diners... 

M.P.: L’estalvi de diners, i per tant, podien produir més barat, eh? 

P.L.: Sí. No havien de pagar tant en concepte de mà d’obra. 

M.P.: Què més? Conseqüències? Quines conseqüències va tenir la invenció de 
la màquina de vapor? 

P.L.: Doncs que va augmentar la productivitat… 

M.P.: Va augmentar la productivitat… 
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P.L.: … no hi havia tanta mà d’obra… i molta gent se’n va anar al carrer…  

M.P.: Molt bé. Conseqüències positives  i negatives. Què més? 

P.L.: Van començar a fer servir una energia que no era humana, ni animal, ni… 

M.P.: Podem parlar d’una sola causa i d’una sola conseqüència? 

P.L.: No, n’hi ha vàries… 

M.P.: N’hi ha vàries. Molt bé.  

Si continuem aquest ritme de canvi en l’agricultura, cap on creus que podem 
arribar? Cap on ens porta això? 

P.L.: Doncs que al final... tot el sector secundari… bé, tot el procés industrial 
serà mecanitzat… 

M.P.: Tot mecanitzat. 

P.L.: … i no hi hauran persones pel mig. 

M.P.: Què més? 

P.L.: Que al final… bé, suposo… l’energia que farem servir per a fer això… que 
al final serà més ecològica… 

M.P.: Haurem de buscar d’altres tipus d’energies, més ecològiques que les 
actuals… 

P.L.: …que no s’acabessin, perquè el carburant s’acaba i… 

M.P.: Què més? 

P.L.: Els productes cada cop serien més complexos... 

M.P.: I per acabar aquest aspecte, tu creus que el món, tots els països del món, 
en aquest moment estan, a nivell de sector secundari, a l’època  postindustrial? 

P.L.: No. Hi estem nosaltres, Europa i una mica al nord, el Japó i algun altre 
país, però la majoria dels països estan encara a la segona revolució 
industrial… 

M.P.: I n’hi ha que estan més endarrera? 
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P.L.: Sí, del segle XVIII també. 

M.P.: Això és el mapa de Sant Quirze. On vius tu? 

P.L.: (busca en el plànol) Aquí. 

M.P.: Estàs al centre… 

P.L.: Sí. 

M.P.: Diga’m, jo no sóc de Sant Quirze, sóc de Barcelona i voldria visitar un 
edifici de l’època preindustrial. On em portaries? 

P.L.: A la masia can Feu. 

M.P.: I de la primera revolució industrial. Quin edifici m’ensenyaries? 

P.L.: La Patronal 

M.P.: I de la segona revolució industrial? 

P.L.: Els edificis dels livings… 

M.P.: Molt bé. I de la postindustrial? 

P.L.: Aquestes dues vies noves que han fet aquí, al voltant de Sant Quirze. 

M.P.: Tots aquests edificis que m’has citat, en aquest moment, continuen fent-
se servir, amb la mateixa finalitat per la qual van ser creats? 

P.L.: No. La masia abans era una masia on hi havia gent que treballava…  

M.P.: I ara? 

P.L.: Ara és un centre cultural. 

M.P.: Molt bé. La Patronal? 

P.L.: La Patronal ara és un teatre. 

M.P.: Els livings…? 

P.L.: Sí, conserven la mateixa finalitat. Continuen essent vivendes. 

 19



M.P.: Per tant, tu estaries d’acord a afirmar que, en un paisatge com el de Sant 
Quirze, podem trobar elements de diferents èpoques? 

P.L.: Sí. 

M.P.: Molt bé. Doncs això és tot el que havíem de fer. Moltes gràcies. 
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05.- Entrevista a: Àlex M. 

M.P.: Si mirem el terciari, creus que des de la preindustrial fins ara, l’evolució 
ha sigut la mateixa o s’ha accelerat? 

À.M.: S’ha accelerat, al final de tot. 

M.P.: En quina època? 

À.M.: De la segona revolució industrial a la postindustrial, s’ha accelerat. 

M.P.: I cap a on anem? 

À.M.: Cap a una millora... 

M.P.: Sí? 

À.M.: Sí. Cap a la comoditat... a l’hora de fer compres. Cada cop és necessita 
menys temps per a comprar. 

M.P.: Això per un costat. Què més? Quina altra tendència veus? 

À.M.: Que es poden comprar coses de molt lluny, com si fos el supermercat del 
costat de casa… 

M.P.: Sí. 

À.M.: ...i que una cosa que s’hagi de vendre, abans de vendre-la, abans 
d’haver-la acabat i de vendre-la, ha passat per molts i molts països, per fer-ho 
més barat. 

M.P.: Molt bé. Vosaltres, aquí, com a la resta de murals, heu fet quatre parts 
iguals per a representar cada una de les etapes en que hem dividit la història. 

À.M.: Sí. 

M.P.: Si et preguntés, quina és l’època d’aquestes quatre que va durar més i 
quina és la que ha durat menys? 

À.M.: La que ha durat més, la preindustrial, que ha durat moltes edats i no ha 
canviat massa les coses 

M.P.: Amb pocs canvis? 
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À.M.: Amb pocs canvis. I la que menys ha durat, la postindustrial. 

M.P.: Molt bé. Agafem un element de canvi, com va ser la implantació de les 
grans superficies. 

À.M.: Sí. 

M.P.: Diga’m, quines son les causes que van portar, segons el teu criteri, a que 
s’implantesin les grans superfícies? 

À.M.: Doncs... 

M.P.: N’hi ha una o més d’una? 

À.M.: Més d’una, potser. Perquè… doncs… quan es va passar de la primera 
revolució industrial a la segona revolució industrial, es van fer grans edificis 
preconstruïts que sortien molt barats i hi podia viure molta gent, i això feia que 
es necessitéssin grans edificis on es vengués de tot i tinguéssin molts 
productes per poder abastir tota la gent que hi vivia en aquells edificis. I 
després, amb la segona revolució industrial, hi ha totes les fàbriques, hi ha 
molta feina i hi ha més… la gent no vol perdre massa temps en la compra. 

M.P.: Sí. Què més? Una altra causa? 

À.M.: No ho sé. 

M.P.: Conseqüències? 

À.M.: Bé, fa que la gent... 

M.P.: Positives i negatives, eh? 

À.M.: Doncs, positives... doncs... que pots comprar tot el que necessites en 
poca estona i que el temps el pots invertir en altres coses. I negatives, que 
s’organitzen d’una manera que hi ha gent que compra compulsivament… que 
és que tu vas caminant i veus un objecte i l’agafes per agafar-lo... 

M.P.: Molt bé. 

À.M.: ...i perds el contacte amb la gent, ja que tu vas allà i compres, i el que et 
despatxa és com si fos una màquina. 

M.P.: I això ho diferencia de la botigueta de barri? 
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À.M.: I del mercat. No tens contacte amb la gent. Vas, compres i te’n vas. 

M.P.: Molt bé. Què més? 

À.M.: Després... 

M.P.: Aventatges i inconvenients.  

À.M.: Aventatges. Et trobes tot el que necessites, sigui menjar, siguin 
electrodomèstics. Ho tens tot ben distribuït, per trobar les coses. Té un ordre. 
Després, no acostumen a quedar massa lluny i estan ben comunicats dels 
trens, autopistes, carreteres. Normalment estan prop dels pobles o ciutats, per 
que puguis arribar-hi fàcilment… i les compres et surten barates. 

M.P.: Molt bé. Si tinguéssim la possibilitat de donar una volta al món i veure els 
diferents continents i països, com estan a nivell de comerç, tu creus que tothom 
està, diguem, a l’època postindustrial? 

À.M.: No. 

M.P.: Explica’t. 

À.M.: A molts països d’Àfrica subdesenvolupats, a tribus i tot això, encara van 
intercanviant-se les coses. No tenen moneda. 

M.P.: Estarien a l’època preindustrial ? 

À.M.: Si. 

M.P.: Molt bé. 

À.M.: Després, altres llocs, no tenen encara internet. Estarien a la primera 
revolució industrial, als mercats, com algunes parts de la Xina, algunes zones 
concretes. 

M.P.: Molt bé. Agafem un plànol de Sant Quirze. Jo, que no sóc de Sant 
Quirze, et demano que m’ensenyis, o em diguis, on puc trobar un edifici del 
període preindustrial? Un edifici, o bé, un element del període preindustrial, 
aquí a Sant Quirze? 

À.M.: Un element? Bé, és que no ho sé exactament, però potser l’església que 
està pel casc antic. Són edificis bastant antics. 
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M.P.: L’església seria un. N’hi ha algun altre? 

À.M.: Les masies. 

M.P.: Les masies. Cita’m alguna masia. 

À.M.: Can Barra... que ha d’estar pel passeig... (l’Alex la busca al plànol) i que 
està aquí (la senyala en el plànol). 

M.P.: Molt bé. Mira-la (el Manel també l’assenya al plànol). Masia de Can 
Barra. Això, vejam, seria preindustrial. I de la primera revolució industrial, quins 
edificis m’ensenyaries?  

À.M.: De la primera revolució industrial, a veure… (l’Alex segueix buscant pel 
plànol) potser… a veure… seria, potser… les cases de Sant Quirze Jardí... no 
ho sé, potser. 

M.P.: De la segona? 

À.M.: De la segona serien els “Livings”, que estan… (l’Alex comença a buscar 
en el plànol)  

M.P.: Què són això dels “Livings”? 

À.M.: Són edificis prefabricats que estan només per anar a dormir, a passar la 
nit, que estarien... (l’Alex busca en el plànol) aquí. 

M.P.: I de l’època postindustrial? 

À.M.: Del postindustrial es Can Casablancas...(l’Alex segueix buscant en el 
plànol) bé, per aquí... Can Casablancas i tot això que han fet nou… 

M.P.: Tot el nou? 

À.M.: Sí, les cases que estan fent per aquí. 

M.P.: Bé, és a dir, que en un poble o ciutat com Sant Quirze, podem veure 
elements de diferents èpoques de la història? 

À.M.: Si 

M.P.: Això passa a tot arreu? 
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À.M.: No. 

M.P.: Com per exemple, a Barcelona...? 

À.M.: A Barcelona no trobem... bé, de preindustrial queden pocs… després, 
d’edificis prefabricats, a Barcelona, jo no n’he vist… no ho sé…. 

M.P.: A Sabadell? 

À.M.: A Sabadell no hi ha preindustrial, em sembla... 

M.P.: Però bé, en un paisatge poden conviure elements patrimonials de 
diferents èpoques? 

À.M.: Sí. 

M.P.: Sí. Molt bé, doncs fins aquí. Ja hem acabat. 
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06.- Entrevista a: Ignasi A.

M.P.: Cap a on camina el comerç? És a dir, vista l’evolució històrica que ha 
tingut, cap a on penses que pot evolucionar el comerç? 

I.A.: Bé, doncs crec que a crear superpotències comercials, com els Estats 
Units, Europa, Japó… 

M.P.: Sí. Perquè el ritme d’evolució del canvi, al llarg d’aquestes quatre grans 
etapes de la història, creus que és similar? 

I.A.: No, ha anat evolucionant. Primer canviaven objectes de diferents valors… 
Desprès apareixen les primeres monedes… I després, fins el dia que es pot 
comprar per Internet. 

M.P.: O sigui, hi ha hagut un canvi. Però tu creus que a nivell comercial al llarg 
de les quatre grans etapes de la Història s’ha anat sempre al mateix ritme o 
aquest  s’ha anat accelerant. Com veuries el ritme aquest del canvi?  

I.A.: Ha anat lent però continuat. Últimament el canvi s’ha accelerat més. 

M.P.: Vosaltres, en el vostre mural, heu fet quatre talls en el temps. La seva 
durada sembla proporcional. Hi estàs d’acord? 

I.A.: Sí. 

M.P.: De veritat, la durada de cada una de les etapes ha estat la mateixa? 

I.A.: No… 

M.P.: Quina és la més llarga i quina és la més curta? 

I.A.: La més llarga és la preindustrial 

M.P.: Molt bé. 

I.A.: Crec que la més curta hauria de ser la postindustrial, perquè les grans 
superfícies són causades per buscar més comoditats 

M.P.: Quines són les causes, segons el teu criteri, que van portar a establir 
aquestes grans superfícies? 
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Una seria aquesta que deies… 

I.A.: Sí, més comoditat per al comprador 

M.P.: Si. 

I.A.: Sí, després… productes més barats, més econòmics… 

M.P.: Productes més econòmics. 

I.A.: ... i més propers al teu habitatge... 

M.P.: La situació de la gran superfície propera al teu habitatge… 

I.A.: Sí. Hi ha més comoditat... 

M.P.: Què més? Hi ha més d’una causa que porta a la implantació de les grans 
superfícies… o és una sola causa? 

I.A.: No ho sé. 

M.P.: Conseqüències? 

I.A.: Bé, la qualitat dels productes que es venen. 

M.P.: Tots els països del món som a l’època postindustrial a nivell comercial? 

I.A.: No. Hi ha els països del tercer món, que estan poc desenvolupats i que 
encara utilitzen tècniques antigues, com els mercats d’àrea. Una gran 
superficie en països poc desenvolupats o la possibilitat de comprar per 
Internet… No, no  tenen massa diners… 

M.P.: O sigui que en aquest moment, a nivell mundial, els ritmes d’implantació 
del comerç amb les característiques de l’època postindustrial no es donen a tot 
arreu encara, sinó que hi ha pobles o països que encara són a l’epoca 
preindustrial 

M.P.: Molt bé. El tema de Sant Quirze. Quin edifici o quin element patrimonial 
de Sant Quirze és de l’època preindustrial? 

I.A.: El… Madurell. 

M.P.: El… Madurell. Què és el… Madurell? 
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I.A.: No ho sé… 

M.P.: Són les restes de…? De què? 

I.A. : De l’època prehistòrica. 

M.P : De l’època de la primera revolució industrial, quin edifici m’ensenyaries de 
Sant Quirze? 

I.A.: De la primera revolució industrial... la Patronal. 

M.P.: La Patronal. Què és la Patronal? 

I.A.: Doncs, s’utilitzava per emmagatzemar mercaderies allà dins, i a partir 
d’això, es va anar convertint en un edifici important. 

M.P.: Què s’hi fa ara? 

I.A.: Per ara només és una sala d’actes… 

M.P.: O sigui, és un edifici de la primera revolució industrial, però que ja no 
serveix per al mateix que servia en aquell moment? 

I.A.: Sí. 

M.P.: Quin edifici de la segona revolució industrial m’ensenyaries? 

I.A.: El que hi ha davant de l’ajuntament. No sé com es diu. 

M.P.: Quin és? Una cooperativa? 

I.A.: Una cooperativa, sí, això… 

M.P.: Què és una cooperativa? 

I.A.: De comerç… no ho sé… 

M.P.: I de l’època postindustrial, quin edifici m’ensenyaries… o conjunt 
d’edificis? 

I.A.: Ah, doncs, la Coca-cola, el polígon industrial que es troba a l’exterior de 
Sant Quirze…  
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M.P.: Tu estaries d’acord amb l’afirmació que en un paisatge com el de Sant 
Quirze hi podem veure edificis de diferents èpoques? 

I.A.: Sí. 

M.P.: Això és vàlid per a la majoria de pobles? Quan vàrem anar a Barcelona, 
ho vas veure? 

I.A.: Sí, l’Eixample formava part d’una època i el barri Gòtic i el Raval 
pertanyien a una altra època. 

M.P.: I si anem a Sabadell? 

I.A.: Sabadell? No ho sé… sí, crec. 

M.P.: També podríem veure-hi edificis de diferents èpoques?  

I.A.: Suposo… segons quin sí… que sí… 

M.P.: Doncs, fins aquí. Això és el que havíem de treballar. 
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07.- Entrevista a: Damià V.

M.P.: Estaràs d’acord amb mi, que des de l’època preindustrial fins a la 
postindustrial, pel que fa al transport hi ha hagut un conjunt important de 
canvis? 

D.V.: Sí. 

M.P.:Tu creus que aquests canvis sempre han seguit el mateix ritme o s’han 
anat accelerant? 

D.V.: Sí, cada cop van més ràpid. O sigui, abans costava més anar avançant i 
ara cada cop es va accelerant més tot. 

M.P.: Llavors, si continua aquest ritme d’acceleració, tu, cap on creus que ens 
portarà el tema dels transports? 

D.V.: No ho sé. Jo crec que al final es baixarà el ritme… 

M.P.: Per què? 

D.V.: Perquè ja no es podrà fer gaire cosa més. Arribarà un moment que no es 
podrà fer res. Ara, per exemple, estan apareixent les energies alternatives. 

M.P.: És que el tema del transport és un tema molt lligat a l’energia. Tu 
suposes que si continuem creixent a aquest ritme s’hauran de buscar altres 
formes d’energia? 

D.V.: Sí. De moment ara, les principals energies són els combustibles fòssils…i 
és clar, d’un moment a un altre s’han de buscar alternatives perquè es poden 
arribar a esgotar… 

M.P.: O sigui que preveus que pugui haver-hi una frenada en el ritme de 
creixement dels transports. 

D.V.: Sí. 

M.P.: Creus que tot el tema de l’energia no va al mateix ritme que el canvi en 
els transports? 

D.V.: Correcte. 
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M.P.: Vosaltres, igual que els altres murals, heu fet quatre parts iguals, de les 
quatre èpoques que hem estudiat… Però, en realitat, quina és, d’aquestes 
quatre èpoques, la que més ha durat i quina és la que menys? 

D.V.: La preindustrial és la que més. I la que menys… no sé… estic entre la 
segona revolució industrial o la postindustrial. 

M.P.: Agafem un element fonamental de canvi, en aquests transports, que va 
ser la màquina de vapor, eh?  

D.V.: Sí. 

M.P.: Sorgeix aquí (assenyala el mural) a la primera revolució industrial. 
Representa el pas de l’època preindustrial a la primera revolució industrial. Tu 
creus que això va ser que un senyor es va aixecar i se li va encendre la llumeta 
i va dir... mira, ja tinc la màquina de vapor... o és fruit d’una sèrie de causes? 

D.V.: Jo crec que és fruit d’una sèrie de causes... 

M.P.: Me les podries enumerar, dir-les... algunes causes que van portar a la 
màquina de vapor? 

D.V.: No me’n recordo... No ho sé. 

M.P.: Conseqüències, doncs, de la implantació de la màquina de vapor… 
quines conseqüències trobem? 

D.V.: Millores al comerç…  

M.P.: Per què? 

D.V.: Perquè així es podien transportar tots els productes més bé... 

M.P.: Sí. 

D.V.: … i més ràpidament… 

M.P.: Molt bé. 

D.V.: … i en més quantitat. 

M.P.: Molt bé. Què més? 
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D.V.: També el transport...  

M.P.: Millores en el comerç, millores en el transport... 

D.V.: També... els habitatges també… per al funcionament de les màquines… 
per a facilitar les feines. 

M.P.: Sí. 

D.V.: Ja està. 

M.P.: On més es va poder aplicar la màquina de vapor? 

D.V.: A la indústria... 

M.P.: Sí... 

D.V.: ... per a produir més…per a produir amb més quantitat també... 

M.P.: És clar. Tu imagina’t l’invent, produït per una sèrie de causes. Quines 
conseqüències més grans va tenir en tots els sectors, no ? Això, per tant, vol dir 
que un sol fet, com pot ser l’invent de la màquina de vapor, doncs, té 
repercussions en tots els altres sectors.  

Bé, si nosaltres ara poguéssim observar tots els països i els continents, a tot 
arreu veuríem que pel que fa als transports s’està a l’època postindustrial? 

D.V.: No. Els països desenvolupats sí, però en els subdesenvolupats estaríem 
a la segona revolució industrial, aproximadament… 

M.P.: Sí? 

D.V.: ...per falta de diners i...per una sèrie de circumstàncies... tothom no pot 
arribar... 

M.P.: ... no tothom, en aquest moment, està a la mateixa època. Pel que fa als 
transports, trobaríem països o continents que estan endarrerits, al mateix nivell 
de la segona revolució industrial o anteriors… Estàs d’acord amb això? 

D.V.: Sí. 
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M.P.: Val. Mira. Aquí tenim el mapa de Sant Quirze. És una població que tu 
coneixes més bé que jo. Et voldria demanar quin edifici o edificis de l’època 
preindustrial podríem trobar aquí a Sant Quirze? 

D.V.: De l’època preindustrial? 

M.P.: Sí, del preindustrial. Si jo et dic, va acompanya’m a algun lloc que… 

D.V.: Doncs… 

M.P.: Aquí tens el plànol… 

D.V.: Preindustrial… no ho sé… 

M.P.: I de la primera revolució industrial? 

D.V.: Doncs… els livings. 

M.P.: Els livings… què són els livings? 

D.V.: Doncs… bé, més aviat seria de la segona… són uns edificis construïts de 
forma massiva per... bé, per a acollir molta gent en poc espai. 

M.P.: Molt bé. I de la…? Què dius, de la primera o de la segona revolucions 
industrials? 

D.V.: Jo diria que potser millor de la segona. 

M.P.: Sí. I de l’època postindustrial, què m’ensenyaries de Sant Quirze? 

D.V.: Sant Quirze Parc, per exemple... 

M.P.: Per exemple... O sigui, tu estaries d’acord que en un poble, en un 
paisatge, podem trobar elements de diferents èpoques... 

D.V.: Sí. 

M.P.: Posa’m un altre exemple que tu... 

D.V.: Doncs... Barcelona. 

M.P.: Barcelona. A Barcelona trobaríem elements de les quatre èpoques que 
hem estudiat? 
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D.V.: Sí. 

M.P.: Molt bé. Molt bé. Però si ja no t’he de preguntar res més. No és tant 
difícil, no? 
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08.- Entrevista a: Raül A. 

M.P.: En aquestes quatre etapes de la història en que hem dividit l’estudi, quina 
et sembla que és la més llarga? Com les classificaries, de més curta a més 
llarga? 

R.A.: La més llarga l’època preindustrial. 

M.P.: Molt bé. 

R.A.: Después d’aquesta ve la primera revolució industrial i la segona revolució 
industrial. 

M.P.: I la més curta quina seria? 

R.A.: La postindustrial. 

M.P.: Molt bé. Explica on situaries l’època preindustrial, fins a quin segle o quin 
any? 

R.A.: Fins al segle XIX. Cap als seixanta, més o menys. 

M.P.: Què més? La segona, on la situaries la segona revolució industrial? 

R.A.: Doncs, al segle XX quan la revolució industrial estava a la indústria 
siderúrgica… i surten trens i… perdó, es poden construïr trens i surten vies… i 
després també quan sorgeix l’avió. 

M.P.: I al segle XXI, l’època postindustrial? 

R.A.: Home, quan construeixen els primers coets o el tren d’alta velocitat 

M.P.: Hi ha elements, com el vaixell, que existeixen, doncs, des de l’època 
preindustrial i per contra, no sé, el tema dels coets o el tema dels trens de gran 
velocitat, que apareixen a la postindustrial. Per tant, aquí hi ha un ritme, un 
ritme de canvi en els transports. Tu creus que des de l’època preindustrial fins 
ara, el ritme s’ha anat accelerant cada vegada més? Això, a on ens pot portar? 
Quin és el futur ? 

R.A.: Que deixaran d’existir els trens i tot això, i que sortirem cadascú amb el 
seu cotxe i… o que tota la gent viatjarà, si es fa així, amb els transports públics.  
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M.P.: A tu què et sembla això, tal com va progressant, cap a on ens porta? 

R.A.: Sí. No ho sé... depén de moltes coses...  

M.P.: Perquè això va molt depressa?  

R.A.: Sí. 

M.P.: Tu creus que haurem de parar? Vejam... Perquè aquí a darrera dels 
transports hi ha el problema del combustible, de l’energia. 

R.A.: Per això s’haurà de parar, per... S’hauran d’utilitzar els transports públics 
perquè no contaminin tant... 

M.P.: Tu creus que, si continua aquest ritme de creixement, ens podem 
carregar el medi ambient? 

R.A.: Sí. 

M.P.: Sí? 

R.A.: Sí. Ens estem carregant les energia no renovables  

M.P.: Caldra buscar altres fonts d’energia? 

R.A.: Sí, les energies renovables. 

M.P.: Això és, una mica el futur que vindrà? 

R.A.: Clar. Els cotxes solars... es pretén canviar…  

M.P.: Molt bé. Ara agafem un element, com per exemple la màquina de vapor. 
Aquesta màquina es en bona part la responsable del pas  de l’època  
preindustrial a la industrial?  

R.A.: Sí. 

M.P.: Tu creus que aquesta màquina surt de cop i volta? 

R.A.: No ho sé… 

M.P.: Com creus que va surgir, quins antecedents hi havia? 

R.A.: Doncs intentaven buscar altres formes de transports, més ràpids... 
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M.P.: De mica en mica va anar evolucionant? I aquest invent va tenir unes 
conseqüències?  

R.A.: Si. 

M.P.: Diga-me-les. 

R.A.: La màquina de vapor va continuar… va poder generar el motor de 
benzina, els vaixells, els trens… 

M.P.: Ja. 

R.A.: Perquè si no s’hagués fet la màquina de vapor, no s’hauria pogut fer res. 

M.P.: Si. Què més? Hi ha conseqüències en els transports, i on més? 

R.A.: No ho sé… 

M.P.: Per exemple, vem estar a Terrassa visitant el museu. Allà ens van 
ensenyar la fàbrica tèxtil. Tu creus que en el sector secundari la màquina de 
vapor va poder tenir aplicacions? Te’n recordes? 

R.A.: Jo no vaig anar-hi. 

M.P.: Val. A vegades els canvis no obeeixen a una sola causa, sinó que és a 
un conjunt de causes, no? 

R.A.: Sí. 

M.P.: Una última questio en aquest sentit. Tenint en compte les característiques 
de l’època postindustrial tal com tu las explicat, podem generalitzar que tot el 
món, en aquest moment, està a aquest nivell? 

R.A.: No.  

M.P.: No? 

R.A.: Alguns països estan més desenvolupats… 

M.P.:O sigui, tu veuries alguns llocs en el planeta, que diries, aquests encara 
estan a la primera revolució industrial? 

R.A.: Sí. Hi ha països que hi estan. 
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M.P.: Com per exemple? 

R.A.: Àfrica, països d’Àfrica… o que tenen coses de la postindustrial, però que 
s’han de comprar… o sigui, que estan, però ells no les tenen perquè no tenen 
diners, i llavors estan com a la primera revolució industrial. 

M.P.: O sigui, no tothom està a l’època postindustrial? 

R.A.: Hi ha poca gent que hi sigui. 

M.P.: Això és el plànol de Sant Quirze. On vius tu? 

R.A.: Aquí 

M.P.: Sí. A Can Pallàs. I l’institut, on és? 

R.A.: Ah... aquí. 

M.P.: I l’ajuntament? En aquesta zona d’aquí? 

R.A.: Sí, per aquí. 

M.P.: Sí, més o menys ja estàs situat. Imagina’t que jo sóc un turista…Quins 
edificis de l’època preindustrial podríem trobar, en aquest moment, al municipi 
de Sant Quirze? Si jo et digués ara, acompanya’m a veure un edifici de la 
preindustrial… 

R.A.: Aquí, a la masia de Can Punsic… 

M.P.: Can Punsic. Sí? 

R.A.: Què és…? 

M.P.: Una masia. 

R.A.: A la preindustrial, ja existia…? 

M.P.: Sí. 

R.A.: Quina funció tenia? 

M.P.: La d’una masia… tenien porcs, vaques, ovelles, ... 

R.A.: Molt bé. I actualment encara té aquesta funció? 
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M.P.: No. 

M.P.: Edificis de la primera revolució industrial? 

R.A.: El polígon d’habitatges (assenyala el mapa) 

M.P.: Què és? Com es diu? 

R.A.: No ho sé, però és un polígon d’habitatges. 

M.P.: Un polígon d’habitatges de la primera revolució industrial? O sigui, del 
segle XIX? 

R.A.: No ho sé… 

M.P.: Què podem trobar, per Sant Quirze, de la primera revolució industrial? 

R.A.: El tren… 

M.P.: Com a edifici…? 

R.A.: Com a edifici… 

M.P.: I de la segona revolució industrial? 

R.A.: El polígon habitatge i els “Livings”. 

M.P.: Molt bé. I de l’època postindustrial? 

R.A.: Can Llobateres, Can Pallàs, Vall Suau… 

M.P.: Molt bé, totes aquestes urbanitzacions (assenyala el mapa). Hi ha edificis 
que van ser creats per una cosa i ara serveixen per una altra?  

R.A.: La Patronal… 

M.P.: Què és la Patronal? 

R.A.: Era on estaven els “jefes”… els que manaven… 

M.P.: Els “jefes”… (riu) 

R.A.: Els de les fàbriques, no? Els que manaven... 

M.P.: Molt bé. Els patrons... 
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R.A.: I ara és on es fan concerts, teatre... 

M.P.: Molt bé. O sigui que podem dir que a Sant Quirze podíem trobar cases i 
elements de totes les etapes de la història que hem estudiat? 

R.A.: Si. 

M.P.: I això també, si t’ho pregunto de Barcelona, per exemple, també hi 
trobaríem exemples? 

R.A.: Sí. 

M.P.: O sigui, que sempre, en un mateix paisatge, podem llegir... 

R.A.: ... vàries coses... 

M.P.: ... vàries coses… elements d’altres èpoques?  

R.A.: Sí. 

M.P.: Molt bé. Gràcies 
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09.- Entrevista a: Albert D.

M.P.: El ritme d’evolució del canvi en la manera de vestir, és més o menys 
sempre igual a les quatre èpoques de la Història que hem estudiat? 

A.D.: No. (mirant el mural) A l’època postindustrial, per exemple, en cinquanta 
anys, ja hem vist cinc estils diferents. A l’època preindustrial… en potser cinc 
segles, només n’hi ha dos… així ben diferenciats, els estils… 

M.P.: O sigui, tu creus que el canvi en el vestit s’ha anat accelerant… 

A.D.: Sí…  

M.P.: Si això continua així, cap on anem? 

A.D.: No ho sé…  

M.P.: Cap on pot evolucionar tot això… 

A.D.: Tothom va com vol… és això... tothom va com vol i et pots trobar tot tipus 
de roba ara... amb imitacions... 

M.P.: Vosaltres, com els altres grups, heu agafat el mural i n’heu fet quatre 
parts iguals, una per cada etapa de la Història. Si et diguessin, Albert, que la 
durada de cada una de les èpoques és la mateixa, què diries? 

A.D.: Que no. 

M.P.: Quina és la que tu creus que ha durat més i quina és la que ha durat 
menys? 

A.D.: La menys, la postindustrial i la més, la preindustrial. 

M.P.: La més, la preindustrial. Molt bé. En un moment determinat apareix el 
tema de la moda. Què provoca, quines són les causes, que fa que aparegui? 

A.D.: Les causes són… 

M.P.: …això és… a criteri teu. Quines són les causes que provoquen que 
s’implanti aquesta cosa de la moda? Abans no devia existir… 
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A.D.: Doncs la revolució industrial, que es va fabricar molta roba en sèrie, 
igual… i… 

M.P.: I què més? 

A.D.: A l’hora d’anar a comprar, era més barat i començava a estar a l’abast de 
la gent. 

M.P.: La fabricació en sèrie. Molt bé. Algun element més? 

A.D.: Crec que no. 

M.P.: Tu creus que la moda no s’inventa d’un dia per l’altre, sinó que és un 
procés, o no? 

A.D.: Home... jo crec que no, no és d’un dia per l’altre, evidentment. La gent 
pobre dels pobles volien imitar els rics com vestien i… anaven imitant i… al 
final… s’ha creat la moda. 

M.P.: Conseqüències? 

A.D.: Doncs... que tothom va vestit igual. 

M.P.: Què comporta seguir la moda? 

A.D.: Doncs canviar cada dos dies l’armari. 

M.P.: Canviar cada dos dies l’armari…  

A.D.: …i deixar molts diners a les botigues. 

M.P.: Tu creus que és positiu, seguir la moda…? 

A.D.: Bé, a mi m’és igual, no? Ni positiu ni negatiu, home. Negatiu seria si se’n 
fan addictes, treballar i només sortir per comprar. Però… no. Ni negatiu ni 
positiu. 

M.P.: Si viatgéssim en un avió i veiéssim les diferents formes de vestir del món, 
què trobaríem…? 

A.D.: Molt diferent… Aquí al món occidental, la gent va amb les mateixes 
marques, més o menys seguint les modes… tothom va amb pantalons i 
faldilles… però a l’Àfrica mateix, te’n vas a l’estret de Gibraltar i ja és tot 
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diferent… tothom va amb túniques… túniques que no es canvien cada dia, 
evidentment... 

M.P.: Ja podem passar al tema de Sant Quirze. Aquest és el plànol de Sant 
Quirze, no? 

A.D.: Sí. 

M.P.: El coneixes? 

A.D.: Sí, sí… sí, es clar. 

M.P.: Bé, es tractaria que em diguessis si jo, que no sóc d’aquí… ja saps que 
sóc de Barcelona… si m’haguessis d’ensenyar de Sant Quirze l’època 
preindustrial, què m’ensenyaries? 

A.D.: De Sant Quirze t’ensenyaria Mas Duran, bé… ara així …en l’estat actual, 
no…  

M.P.: Per què? 

A.D.: Perquè està tot ple de pisos però... vaja… aquí hi havia una cabana i… 
després aquí… 

M.P.: Una cabana, aquí? 

A.D.: Sí, una cabana... 

M.P.: De l’època? 

A.D.: De l’època prehistòrica. 

M.P.: Sí. 

A.D.: I després et portaria per aquí l’estació, per la bòvila Madurell, que és on 
es van trobar enterraments… 

M.P.: Molt bé. 

A.D.: I de la primera revolució industrial, no sé… 

M.P.: Què m’ensenyaries? 

A.D.: Bé, potser, el casc antic... 
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M.P.: El casc antic… Què hi ha al casc antic, com a elements més 
representatius…? 

A.D.: Doncs… no ho sé... hi ha l’església, l’ajuntament i… la Patronal, la 
cooperativa…  

M.P.: De la segona revolució industrial? 

A.D.: Els livings. 

M.P.: I als livings qui hi vivia? 

A.D.: No ho sé... 

M.P.: Què m’ensenyaries de l’època postindustrial? 

A.D.: Ah! doncs Sant Quirze Jardí, can Pallàs... Can Pallàs és aquí 
(assenyalant al plànol), Sant Quirze Parc... 

M.P.: O sigui, la major part del poble. Podríem dir que Sant Quirze és una ciutat 
postindustrial? 

A.D.: Sí. 

M.P.: D’aquests edificis que m’has citat, tots serveixen per la cosa per la qual 
van ser creats? Per exemple, m’has dit que aquí dalt hi havia una masia, però 
que avui dia ja no fa les funcions de masia… De tots els edificis que m’has 
citat, tots continuen fent la mateixa funció? 

A.D.: No. 

M.P.: Digues-me’n alguns. 

A.D.: La Patronal… 

M.P.: Què és la Patronal? 

A.D.: La Patronal és on hi havia els propietaris de terres i ara és un teatre… 
una sala multiusos. 

M.P.: Molt bé. Què més? Un que continuï fent la mateixa funció? 

A.D.: L’església. 
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M.P.: Molt bé. O sigui, l’església va ser creada per a ser església… 

A.D.: ...i continua sent església. 

M.P.: Molt bé. Moltes gràcies 
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10.- Entrevista a: Núria L.

M.P.: Des de l’època preindustrial, des de la manera de vestir dels romans, fins 
ara, fixa’t si ha evolucionat això! Cap on anem? 

N.L.: Cada cop pitjor, això segur, perquè d’anar molt tapats a anar pràcticament 
destapats… i això portarà a… no ho sé… això d’anar destapats molesta 
bastant… 

M.P.: Sí? 

N.L.: Ensenyant el melic, ensenyant-ho tot… 

M.P.: Sí... I això creus que pot anar a més? 

N.L.: Sí, jo crec que a més… sí… 

M.P.: L’altre dia va sortir al diari una notícia que deia que el professorat d’un 
institut de Barcelona es plantejava tornar a implantar l’uniforme. La 
competència, com vestim, és tan important? 

N.L.: Home, alguna cosa té a veure… la manera com vestim pot donar idea de 
com ets… 

M.P.: Una altra qüestió. Vosaltres heu fet aquí quatre talls. Heu agafat el paper 
i l’heu dividit en quatre parts proporcionals… però, realment, aquestes quatre 
etapes de la Història que tenim aquí, van durar el mateix? 

N.L.: No. La preindustrial és la que més va durar… Després ve l’època de la 
primera revolució industrial, que ja va durar menys… però per ara això de la 
postindustrial és la que ha durat menys. 

M.P.: Molt bé. Agafem, dins del món del vestit, un element que pot ser més 
d’impacte, per exemple, la moda. La moda, quan et penses que sorgeix? 

N.L.: Amb les diferències socials. 

M.P.: Amb les diferències socials? La gent vestia d’una manera o d’una 
altra... ? 
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N.L.: Sí, perquè els del poble, els que no tenien diners, anaven amb vestits i 
pantalons fets de draps o del que poguessin… i en canvi, els més rics anaven 
amb camises de lli… 

M.P.: Això ara ja no es dóna? 

N.L.: Bé, una mica també, perquè tu veus, per exemple, un que va vestit hip-
hop i… un altre que va de dragqueen… 

M.P.: La gent segueix una moda o no la segueix? 

N.L.: Segons la seva manera de pensar… Cadascú fa el que vol, però, és clar, 
també segueixen una moda per estar més guapos o més guapes. 

M.P.: I això té unes conseqüències? 

N.L.: Sí, per exemple, que cada cop la gent vesteix més bé, menja més o 
menys, s’alimenta de manera menys… menys nutritiva… o sigui, mira més com 
vesteix que per ella mateixa… 

M.P.: Més conseqüències...  

N.L.: L’anorèxia, la bulímia… 

M.P.: L’anorèxia, la bulímia... Més conseqüències d’això de les modes. 

N.L.: Que hi ha diferències entre uns que vesteixen unes coses i unes altres…o 
sigui, tu diferencies un hippie perquè va amb la roba de colors… 

M.P.: Molt bé. O sigui que la gent et classifica... 

N.L.: Sí. 

M.P.: Això és una conseqüència. Ja en tenim dues. N’hi ha alguna més? 

N.L.: No ho sé… no ho sé… Jo crec que n’hi ha alguna més, però… 

M.P.: I ara causes... causes que provoquen aquestes modes. Això d’on ve? 

N.L.: Ve de les diferències. 

M.P.: Hi ha gent que hi té interessos amb les modes? 
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N.L.: Sí, perquè cada cop van traient coses noves, la gent va comprant més per 
estar a l’última i això comporta una despesa enorme que… 

M.P.: Sí, o sigui que hi ha un plantejament econòmic a darrera? 

N.L.: Sí. 

M.P.: Què més? 

N.L.: Doncs, que tu, si formes part d’un grup, has de comprar certa roba, i 
llavors, si et trobes un altre que sigui contrari a les teves idees, o a les idees del 
grup, doncs... existeix un conflicte… com el que va passar amb els skins… 

M.P.: O sigui, la pressió que exerceix el grup al qual pertanys perquè vesteixis 
d’una manera determinada… 

N.L.: Sí… 

M.P.: Això que acabes d’explicar-me passa a tot el món? 

N.L.: No.  

M.P.: Si poguéssim veure el món per un forat, què veuríem? 

N.L.: Coses diferents 

M.P.: Com quina? 

N.L.: Per exemple, a la majoria de països de l’Àfrica encara van amb draps… 

M.P.: A quina època de la Història estarien situats?  

N.L.: Alguns estan a la preindustrial, encara, perquè no tenen mitjans, ni 
menjar, ni res… 

M.P.: Molt bé. 

N.L.: Llavors a l’Amèrica del Sud també… i alguna part de l’Àsia… 

M.P.: O sigui que, si amb un avió poguéssim donar la volta al món i veure per 
una finestreta com vesteix la gent, trobaríem que no tothom està vestint igual? 

N.L.: I tant que no… 

 48



M.P.: Per acabar. Això és el plànol de Sant Quirze. On vius tu? 

N.L.: Jo? Al casc antic. 

M.P.: Ah sí? 

N.L.: Sí… 

M.P.: Perquè me’l situïs més o menys… 

N.L.:  A veure… (busca en el plànol) l’avinguda Roma… la farmàcia… jo estaria 
per aquí.  

M.P.: Molt bé. I l’institut? 

N.L.: Mmm… Mmm… Seria… (continua buscant en el plànol) estaria més o 
menys per aquí. Aquí. 

M.P.: Perfecte. Llavors… Al paisatge de Sant Quirze podríem trobar algun 
element de l’època preindustrial? 

N.L.: Preindustrial? Sí… seria… seria… no ho veig… 

M.P.: Què busques? 

N.L.: Busco… a la primera revolució van començar a construir pisos perquè… 

M.P.: Ja, però jo em refereixo a l’època  preindustrial. 

N.L.: El casc antic. 

M.P.: El casc antic el situaries a la preindustrial? 

N.L.: Sí. A la preindustrial. 

M.P.: Què hi havia, a Sant Quirze, a l’època preindustrial? 

N.L.: L’església, el camp i quatre casetes on hi vivien  els pagesos. 

M.P.: Aquests edificis continuen servint pel que van ser creats? 

N.L.: No… ara no… 

M.P.: Per a què serveixen ara? 
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N.L.: Les masies ara… o són d’interès turístic o… hotels o… ara ja són cases. 

M.P.: I alguns sí que tenen la mateixa funció que quan van ser creats? 

N.L.: No. Algun… sí… l’església… 

M.P.: De la primera revolució industrial, quins edificis de Sant Quirze 
m’ensenyaries de la primera revolució industrial? 

N.L.: Les cases del polígon industrial. 

M.P.: Sí. I… per què es van construir? 

N.L.: Perquè… perquè es van construir indústries, va venir gent de fora, a 
treballar, i van haver de construir edificis perquè hi visquessin… i van fer-los 
prefabricats. I tenen finestres molt petites, són alts, habitacions petitones… 

M.P.: I de la segona revolució industrial? 

N.L.: Els livings… que són aquí, a prop de l’institut… 

M.P.: Sí, i per què es van construir…? A quina època? Ho saps? 

N.L.: No ben bé, però… 

M.P.: Qui hi van posar? Quina gent hi va venir a viure... als livings? 

N.L.: Doncs, gent que buscaven també treball i que… que van venir aquí. 

M.P.: I a l’època postindustrial? 

N.L.: Doncs tota la resta de cases de Sant Quirze. 

M.P.: Simplement: es pot  dir que Sant Quirze és una ciutat postindustrial? 

N.L.: Sí, majoritàriament sí... 

M.P.: Quines característiques té una ciutat postindustrial? 

N.L.: Doncs que tot són cases encastades organitzades en urbanitzacions 
bastant iguals, molt regulars... sempre estan construïdes d’una mateixa 
manera…  

M.P.: Quins avantatges té i quins inconvenients té viure així? 
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N.L.: Els avantatges és que molta gent hi pot anar a viure i... els inconvenients 
que... el petit comerç... bé, que les petites tendes no poden anar-hi, perquè són 
tot cases. I aleshores, quatre tendes que hi ha, estan al casc antic, i... 
l’Alcampo els treu tota la importància... 

M.P.: Més inconvenients? 

N.L.: Que el Centre d’Atenció Primària, el CAP, és aquí mateix, al casc antic. 

M.P.: Sí? 

N.L.: I els instituts… bé, l’institut és a l’altra banda... els nois que visquin aquí 
dalt... o els porten o...  

M.P.: O han de fer la gran caminada? 

N.L.: … han de fer la gran caminada. 

M.P.: Vaig veure que hi ha alguns companys teus que vénen en moto, oi? 

N.L.: Sí… 

M.P.: Llavors vol dir que és necessari…? 

N.L.: Alguns sí, alguns per caprici… 

M.P.: Ja… però tu que et mous més a peu, és molta distància per anar d’un lloc 
a l’altre... 

N.L.: No, per exemple, de casa a l’institut, uns cinc minuts i… com que el meu 
pare ha d’anar a treballar, va en cotxe, i a vegades em deixa, perquè li ve de 
passada… i al tornar, torno a peu, i són cinc minutets… 

M.P.: Molt bé. Però el que passa… és que tens l’avantatge d’estar vivint al casc 
antic… 

N.L.: Sí. 

M.P.: Que no tothom el té… 
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11.- Entrevista a: Auri G.

M.P.: Vosaltres heu dividit el mural en quatre parts iguals, pel que fa al temps. 
En realitat, però, hi ha unes èpoques més llargues que les altres?  

A.G.: Sí. 

M.P.: Quina és de les quatre, l’època més llarga? 

A.G.: La preindustrial. 

M.P.: I la més curta? 

A.G.: La postindustrial. 

M.P.: Fixa’t en el mural. Des de l’època de les coves fins ara ha evolucionat 
bastant, no? 

A.G.: Sí. 

M.P.: Evoluciona sempre al mateix ritme? O hi ha èpoques en què els canvis 
s’acceleren? 

A.G.: No ho sé. 

M.P.: Cap on anirà l’habitatge? Com serà la casa del futur? 

A.G.: No sé… seran edificis molt alts per a aprofitar l’espai i… no sé. 

M.P.: Si actualment la ciutat postindustrial es caracteritza, precisament, perquè 
les cases són unifamiliars, vols dir que el futur aniria a tornar a construïr pisos 
alts per a poder-hi encabir molta gent? 

A.G.: Sí, bé… no sé. 

M.P.: Agafem un element que va suposar un canvi important en les formes 
d’habitatge, com per exemple el tema de les colònies industrials. 

A.G.: Sí. 

M.P.: Quines causes creus que van portar a formar-se les colònies industrials? 

A.G.: Aprofitar els rius, no? 
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M.P.: L’aprofitament de l’aigua dels rius per a fer energia hidràulica. Molt bé. 
Què més? 

A.G.: Ser lluny de les ciutats... 

M.P.: Allunyar-nos de les ciutats. Per algun motiu concret? 

A.G.: No ho sé. 

M.P.: Les conseqüències que van tenir les colònies industrials. Quines 
conseqüències van tenir la fundació d’aquestes colònies industrials? 

A.G.: Es van fundar pobles del voltant... 

M.P.:Si poguéssim donar la volta al món en un avió, tu creus que els edificis 
que veuríem a tots els països i continents del món són els propis de l’època 
postindustrial? 

A.G.: No. 

M.P.: És a dir, en aquest moment coexisteixen habitatges de diferents èpoques 
al món? 

A.G.: Sí. Els països menys avançats tenen habitatges que corresponen a 
d’altres èpoques. 

M.P.: És a dir, en aquest cas podríem dir que el ritme dels canvis que es 
produeixen en els habitatges, no és el mateix a tot arreu, sinó que hi ha països 
que evolucionen més ràpidament i n’hi ha que evolucionen més lentament. 

A.G.: Sí. 

M.P.:  Estaries d’acord amb tot això? 

A.G.: Sí. 

M.P.: Molt bé. Aquí tenim un plànol de Sant Quirze. Ja t’ho coneixes no? 

A.G.: Sí. 

M.P.: Quins elements del patrimoni podríem trobar de l’època preindustrial?  

A.G.: El casc antic. 
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M.P.: Què del casc antic?  

A.G.: L’església. 

M.P.: Molt bé. És de l’època preindustrial. Hi ha alguna cosa més? 

A.G.: Les cases més antigues del barri. 

M.P.: Molt bé, o sigui, però tot situat aquí al casc antic. 

A.G.: Sí. 

M.P.: De la primera revolució industrial? Quins habitatges o quins elements del 
patrimoni podem trobar? 

A.G.: No ho sé. 

M.P.: De la segona revolució industrial? 

A.G.: Els livings, no? 

M.P.: Què són els livings? 

A.G.: Els pisos aquests... d’habitatge... que són alts i tots iguals. 

M.P.: Sí. I de la postindustrial, què podríem trobar? 

A.G.: Tot el que han fet... les cases unifamiliars i… les urbanitzacions… 

M.P.: Què predomina a Sant Quirze? Quin tipus d’època, de construcció 
predomina a Sant Quirze? De la preindustrial, de la primera revolució, de la 
segona revolució o de la postindustrial? 

A.G.: De la postindustrial. 

M.P.: Molt bé. Bé, estaries d’acord amb l’afirmació que dins d’un mateix 
paisatge podem trobar elements de diferents èpoques? És a dir, que mirant un 
paisatge podem, a vegades, veure elements de diferents èpoques? 

A.G.: No ho sé… 

M.P.: Ja està. No és tant difícil… oi, Auri? 
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12.- Entrevista a: Casandra L.

M.P.: Com seran els habitatges del futur? 

C.L.: Seran… no sé… segurament els intentaran construir tots iguals perquè... 
perquè la gent tingui… com es diu? Perquè la gent tingui els mateixos 
avantatges. 

M.P.: Perquè les condicions siguin les mateixes? 

C.L.: Que tots tinguem el mateix. 

M.P.: O sigui, mirar una certa igualació de… 

C.L.: Si, crec que sí. 

M.P.: Val. 

C.L.: Però també depèn dels diners i de tot…  

M.P.: O com a mínim, seria el desitjable, no? 

C.L.: Sí. 

M.P.: El que estaria bé es que el món estigués més ben repartit, oi Casandra? 

C.L.: I també intentar construir més espais verds… 

M.P.: Hi ha gent que cada vegada valora més viure en espais verds… 

C.L.: Sí. 

M.P.: Molt bé. Les quatre grans etapes en què hem dividit la Història (la 
preindustrial, la primera i la segona revolucions industrials i la postindustrial) 
són iguals, duren els mateixos anys? 

C.L.: No. 

M.P.: Quina és la que dura més i quina és la que dura menys? 

C.L.: La que més durada té és la preindustrial i les revolucions industrials són 
les que duren menys. La revolució postindustrial avui en dia... sí, però… 

M.P.: Quina és la més curta? 
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C.L.: La postindustrial, perquè encara s’està vivint. 

M.P.: Molt bé. Agafem un element, per exemple, com poden ser les colònies 
industrials… 

C.L.: Sí. 

M.P.: Les colònies industrials no es funden perquè sí, sinó que hi ha unes 
causes. Les colònies industrials representen els habitatges fora de les ciutats, 
al costat d’un riu. Quines causes són les que produeixen que es formin 
aquestes colònies industrials? 

C.L.: Doncs… el patró de la fàbrica… bé, l’amo de la fàbrica construeix les 
colònies per estar situades al costat d’un riu, que és on té la fàbrica 
construïda... 

M.P.: Sí. 

C.L.: Allà hi ha les vivendes per als obrers, que és allà on viuen i... per tenir-los 
controlats. 

M.P.: Molt bé. Què més? Més causes? 

C.L.: Perquè la ciutat ja està urbanitzada i ha d’anar a... fora de la ciutat… 

M.P.: Ja no s’hi cap? 

C.L.: Clar, no caben... 

M.P.: Més causes? 

C.L.: Els mitjans de transport...  

M.P.: El fet d’instal·lar aquestes colònies produeix una conseqüència, o més? 

C.L.: Les colònies, al llarg del temps, formen barris que absorbeixen la ciutat... 

M.P.: Molt bé. 

C.L.: I la ciutat s’engrandeix… 

M.P.: Quines conseqüències porten?  

C.L.: En dels obrers? 
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M.P.: Sí. S’evita la conflictivitat laboral, és a dir, que en estar tots tancats en 
una colònia, no es poden… 

C.L.: No es poden relacionar… 

M.P.: … no es poden relacionar amb altres, etc. És a dir, el que volíem veure 
és que qualsevol canvi té uns antecedents i té unes conseqüències. En aquest 
cas, dels habitatges, hem parlat del cas de les colònies industrials. 

L’última cosa que et volia preguntar és... si els habitatges que tu ens has 
descrit a la postindustrial, que seria el segle XXI, són els que trobaríem a tot 
arreu del món… o bé es poden donar les circumstàncies que en llocs del món 
encara estiguin amb habitatges de la preindustrial, en altres llocs, de la 
primera… Això com ho veus, Casandra? 

C.L.: Doncs crec que no en tots els llocs del món es viu en el mateix moment, 
ja que també depèn de l’economia de cada família i de cada país. En els països 
subdesenvolupats encara estan vivint a l’etapa de la segona revolució 
industrial. 

M.P.: Molt bé. És a dir que nosaltres estem a la postindustrial, però hi ha països 
o continents que… 

C.L.: Els països de l’hemisferi nord sí, la gran majoria, però també hi ha gent 
que… que es diu de quart món, no? Que dins d’un país desenvolupat hi ha 
gent pobre també… 

M.P.: Molt bé. 

C.L.: … que viu en les mateixes condicions. 

M.P.: A Sant Quirze, de l’època preindustrial, què hi podem trobar? 

C.L.: Del preindustrial trobem masies de pagesos i… res més. 

M.P.: Actualment encara fan de masies? 

C.L.: Sí, hi ha algunes… algunes les estan reconstruint perquè… bé, perquè no 
són útils per a res. I n’hi ha una altra… que està remodelada i la utilitzen com a  
lloc d’informació… 
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M.P.: És a dir, que és possible que hi hagi edificis que són construïts per un 
motiu… 

C.L.: Sí. 

M.P.: … però que després serveixin per un altre? 

C.L.: Sí. 

M.P.: Molt bé. De la primera revolució industrial, què podem trobar? 

C.L.: El casc antic: l’església, l’ajuntament i… 

M.P.: Tots ells tenen la mateixa funcionalitat pel qual van ser construïts? 

C.L.: L’església i l’ajuntament sí… el sindicat s’utilitza de… com a gimnàs. 

M.P.: Molt bé. De la segona revolució industrial? 

C.L.: De la segona? Hi ha alguns blocs de pisos com… els livings… n’hi ha 
pocs. 

M.P.: Molt bé. I de la postindustrial? 

C.L.: La postindustrial… La majoria de barris de Sant Quirze són... tenen les 
característiques de... de la postindustrial. 

M.P.: Molt bé. És a dir, que en un poble com Sant Quirze podem veure 
diferents elements de diferents èpoques, no? 

C.L.: Sí. 

M.P.: Això passa sempre en els paisatges? 

C.L.: Sí, en la gran majoria sí. 

M.P.: És a dir, que tu pots llegir en el paisatge... elements de diferents 
èpoques? 

C.L.: Sí. 

M.P.: Molt bé. Moltes gràcies, Casandra.  
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Entrevista a: Maria R.  

M.P.: En aquest moment, tu has descrit que nosaltres estem, pel que fa a 
agricultura, a l’època postindustrial. Això és comú a tot el món? 

M.R.: No. No, aquest procés no es passa de la mateixa manera a tot el món. 
Per exemple, a Àfrica, que és un país subdesenvolupat… 

M.P.: Bé, Àfrica és un continent… 

M.R.: Bé, un continent subdesenvolupat, encara hi ha la majoria d’agricultors 
que practica una agricultura per a la subsistència. 

M.P.: Si agafessis un avió i donessis la volta al món, tu veuries un paisatge 
agrícola com aquest que tens aquí en el mural referit a l’època postindustrial? 

M.R.: No, a tot arreu no. 

M.P.: Bé. O sigui que és possible que veiéssim gent que està situada a la 
preindustrial…  

M.R.: Sí, perquè no tenen suficients diners per… per a desenvolupar-se i els 
països rics tampoc no els deixen… llavors s’han de conformar amb el que… 

M.P.: És a dir no tothom està en una situació d’agricultura a l’etapa 
postindustrial. 

M.R.: Sí. 

M.P.: Podem trobar països i continents que encara estan molt endarrerits 
respecte a això? 

M.R.: Sí. 
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Entrevista a: Sandra A. 

M.P.: Molt bé. A tu et sembla que en aquest moment tota l’agricultura del món 
és en l’etapa postindustrial? 

S.A.: No. A l’Àfrica hi ha moltes tribus i molts llocs on encara són a l’època 
preindustrial, encara tenen una agricultura de subsistència… i… 

M.P.: Sí. I a part dels africans? Coneixes algun exemple més? 

S.A.: Bé… molts llocs… per exemple… no ho sé... a Xina o a l’Índia… 

M.P.: Tampoc estan en l’agricultura postindustrial? 

S.A.: Bé, en alguns llocs sí i en altres no… no ho sé. 

M.P.: O sigui, en el món hi ha situacions molt diferents i no tothom està des del 
punt de vista de l’agricultura a la mateixa època. Aquesta és la idea, no? 

S.A.: Sí. 

 

Entrevista a: Dani M.  

M.P.: Molt bé. A veure, si nosaltres en aquest moment poguéssim agafar un 
avió i donar una volta pel món, veuríem que tot el món està, en aquest moment, 
com nosaltres estem, a l’època postindustrial? 

D.M.: No. Per exemple a Estats Units estan molt més avançats que per 
exemple, a l’Àfrica... 

M.P.: Sí. 

D.M.: Àfrica estarien... és que no sé… nosaltres estaríem al segle XXI i Àfrica 
estaria cap al segle XIX… 

M.P.: Per exemple... 

D.M.: I també hi ha pobles... Palestina i tot això, que no estan… no estan tant 
com nosaltres… estarien entre el XX i el XIX. 

M.P.: Molt bé. O sigui que no tothom...va al mateix ritme? 

D.M.: Sí.  
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Entrevista a: Pau L. 

M.P.: I per acabar aquest aspecte, tu creus que el món, tots els països del món, 
en aquest moment estan, a nivell de sector secundari, a l’època postindustrial? 

P.L.: No. Hi estem nosaltres, Europa i una mica al nord, el Japó i algun altre 
país, però la majoria dels països estan encara a la segona revolució 
industrial… 

M.P.: I n’hi ha que estan més endarrera? 

P.L.: Sí, del segle XVIII també. 

 

Entrevista a: Àlex M. 

M.P.: Molt bé. Si tinguéssim la possibilitat de donar una volta al món i veure els 
diferents continents i països, com estan a nivell de comerç, tu creus que tothom 
està, diguem, a l’època postindustrial? 

A.M.: No. 

M.P.: Explica’t. 

A.M.: A molts països d’Àfrica subdesenvolupats, a tribus i tot això, encara van 
intercanviant-se les coses. No tenen moneda. 

M.P.: Estarien a l’època preindustrial ? 

A.M.: Si. 

M.P.: Molt bé. 

A.M.: Després, altres llocs, no tenen encara internet. Estarien a la primera 
revolució industrial, als mercats, com algunes parts de la Xina, algunes zones 
concretes. 
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Entrevista a: Ignasi A. 

M.P.: Tots els països del món som a l’època postindustrial a nivell comercial? 

I.A.: No. Hi ha els països del tercer món, que estan poc desenvolupats i que 
encara utilitzen tècniques antigues, com els mercats d’àrea. Una gran 
superficie en països poc desenvolupats o la possibilitat de comprar per 
Internet… No, no  tenen massa diners… 

M.P.: O sigui que en aquest moment, a nivell mundial, els ritmes d’implantació 
del comerç amb les característiques de l’època postindustrial no es donen a tot 
arreu encara, sinó que hi ha pobles o països que encara són a l’epoca 
preindustrial 

 
Entrevista a: Damià V. 

M.P.: Bé, si nosaltres ara poguéssim observar tots els països i els continents, a 
tot arreu veuríem que pel que fa als transports s’està a l’època postindustrial? 

D.V.: No. Els països desenvolupats sí, però en els subdesenvolupats estaríem 
a la segona revolució industrial, aproximadament… 

M.P.: Sí? 

D.V.: ...per falta de diners i...per una sèrie de circumstàncies... tothom no pot 
arribar... 

M.P.: ... no tothom, en aquest moment, està a la mateixa època. Pel que fa als 
transports, trobaríem països o continents que estan endarrerits, al mateix nivell 
de la segona revolució industrial o anteriors… Estàs d’acord amb això? 

D.V.: Sí. 
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Entrevista a: Raül A. 

M.P.: Una última questio en aquest sentit. Tenint en compte les característiques 
de l’època postindustrial tal com tu las explicat, podem generalitzar que tot el 
món, en aquest moment, està a aquest nivell? 

R.A.: No.  

M.P.: No? 

R.A.: Alguns països estan més desenvolupats… 

M.P.:O sigui, tu veuries alguns llocs en el planeta, que diries, aquests encara 
estan a la primera revolució industrial? 

R.A.: Sí. Hi ha països que hi estan. 

M.P.: Com per exemple? 

R.A.: Àfrica, països d’Àfrica… o que tenen coses de la postindustrial, però que 
s’han de comprar… o sigui, que estan, però ells no les tenen perquè no tenen 
diners, i llavors estan com a la primera revolució industrial. 

M.P.: O sigui, no tothom està a l’època postindustrial ? 

R.A.: Hi ha poca gent que hi sigui. 

 
Entrevista a: Albert D. 

M.P. Si viatgéssim en un avió i veiéssim les diferents formes de vestir del món, 
què trobaríem…? 

A.D.: Molt diferent… Aquí al món occidental, la gent va amb les mateixes 
marques, més o menys seguint les modes… tothom va amb pantalons i 
faldilles… però a l’Àfrica mateix, te’n vas a l’estret de Gibraltar i ja és tot 
diferent… tothom va amb túniques… túniques que no es canvien cada dia, 
evidentment... 
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Entrevista a: Núria L. 

M.P.: Això que acabes d’explicar-me passa a tot el món? 

N.L.: No.  

M.P.: Si poguéssim veure el món per un forat, què veuríem? 

N.L.: Coses diferents 

M.P.: Com quina? 

N.L.: Per exemple, a la majoria de països de l’Àfrica encara van amb draps… 

M.P.: A quina època de la Història estarien situats?  

N.L.: Alguns estan a la preindustrial, encara, perquè no tenen mitjans, ni 
menjar, ni res… 

M.P.: Molt bé. 

N.L.: Llavors a l’Amèrica del Sud també… i alguna part de l’Àsia… 

M.P.: O sigui que, si amb un avió poguéssim donar la volta al món i veure per 
una finestreta com vesteix la gent, trobaríem que no tothom està vestint igual? 

N.L.: I tant que no… 
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Entrevista a: Auri G. 

M.P.:Si poguéssim donar la volta al món en un avió, tu creus que els edificis 
que veuríem a tots els països i continents del món són els propis de l’època 
postindustrial? 

A.G.: No. 

M.P.: És a dir, en aquest moment coexisteixen habitatges de diferents èpoques 
al món? 

A.G.: Sí. Els països menys avançats tenen habitatges que corresponen a 
d’altres èpoques. 

M.P.: És a dir, en aquest cas podríem dir que el ritme dels canvis que es 
produeixen en els habitatges, no és el mateix a tot arreu, sinó que hi ha països 
que evolucionen més ràpidament i n’hi ha que evolucionen més lentament. 

A.G.: Sí. 

M.P.: Estaries d’acord amb tot això? 

A.G.: Sí. 
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Entrevista a: Casandra L. 

M.P.: L’última cosa que et volia preguntar és... si els habitatges que tu ens has 
descrit a la postindustrial, que seria el segle XXI, són els que trobaríem a tot 
arreu del món… o bé es poden donar les circumstàncies que en llocs del món 
encara estiguin amb habitatges de la preindustrial, en altres llocs, de la 
primera… Això com ho veus, Casandra? 

C.L.: Doncs crec que no en tots els llocs del món es viu en el mateix moment, 
ja que també depèn de l’economia de cada família i de cada país. En els països 
subdesenvolupats encara estan vivint a l’etapa de la segona revolució 
industrial. 

M.P.: Molt bé. És a dir que nosaltres estem a la postindustrial, però hi ha països 
o continents que… 

C.L.: Els països de l’hemisferi nord sí, la gran majoria, però també hi ha gent 
que… que es diu de quart món, no? Que dins d’un país desenvolupat hi ha 
gent pobre també… 

M.P.: Molt bé. 

C.L.: … que viu en les mateixes condicions. 

 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Transcripció de les parts de les entrevistes que 
fan referència a les “Causes i Conseqüències” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 12



Entrevista a: Maria R. 

M.P.: El descobriment d’Amèrica. Aquest va ser un canvi important pel que fa a 
l’agricultura. Entre d’altres coses van arribar nous productes de conreu: les 
patates, el blat de moro, etc. 

M.R.: Les espècies. 

M.P.: Tu creus que el descobriment d’Amèrica, per posar un exemple, és que 
un bon dia Colom va agafar el vaixell i va descobrir aquell món? Quines, per a 
tu, et sembla que són les causes que van fer que  es descobrís Amèrica? 

M.R.: Perquè Colom volia arribar a les Índies… Deia que la terra era rodona i 
volia arribar a les Índies, però per l’altra banda… Llavors es va trobar un 
continent nou, que és Amèrica… i ell va dir que eren les Índies… però en 
realitat era un continent nou… i llavors d’allà va portar productes nous. 

M.P.: Sí, correcte. Però llavors, com és possible, a què és degut aquest 
descobriment?  

M.R.: A… 

M.P.: Cent anys endarrera, Colom hagués pogut descobrir Amèrica? Quines 
causes són les que van fer que Colom pogués descobrir aquest continent, 
encara que s’equivoqués? 

M.R.: Doncs… no ho sé… que volia… 

M.P.: És simplement que va haver-hi un “il·luminat” que va agafar un vaixell? 

M.R.: No, no… volia… demostrar que la terra era rodona i volia anar a buscar 
una altra ruta per tardar menys dies i… 

M.P.: Sí. Conseqüències, que va tenir el descobriment d’Amèrica? Quines 
conseqüències diries que va comportar el descobrir Amèrica? 

M.R.: Doncs… que l’agricultura es desenvolupés més… 

M.P.: I en altres camps…? 

M.R.: Que…  
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Entrevista a: Sandra A. 

M.P.: El descobriment d’Amèrica va ser un fet importantíssim, que va tenir una 
sèrie de conseqüències per a l’agricultura. Tu creus que el descobriment va ser 
degut a una causa o a més d’una causa? 

S.A.: A… a… a més d’una causa. 

M.P.: Jo el que voldria saber és si Colom, que va ser el que va descobrir 
Amèrica, va ser una persona que va agafar un vaixell i se’n va anar a descobrir,  
o bé Colom va voler-ho fer per una sèrie de causes… 

S.A.: Colom ho va fer perquè volia demostrar que la terra era rodona… i ell no 
sabia que Amèrica existia, i es pensava que… si donava la volta a la terra 
arribaria a l’Índia… I es va trobar que va descobrir un nou continent, encara que 
ell no en va ser conscient… 

M.P.: Però Colom, per què ho va poder fer això? 

S.A.: Perquè… perquè a la reina… doncs… li va semblar bé… 

M.P.: Molt bé. O sigui, que una primera causa és perquè va trobar els diners 
per a fer-ho… ¿Tu creus que Colom va descobrir Amèrica per una sola causa o 
per més d’una causa? 

S.A.: No, per més d’una. 

M.P.: Per més d’una. I per què no es va descobrir Amèrica 100 anys abans? 

S.A.: Perquè es pensava que la terra era plana i que si te n’anaves molt lluny 
del mar… doncs es pensaven que queien… perquè no hi havia res… 

M.P.: Per tant, hi ha uns descobriments científics, no? 

S.A.: Sí. 

M.P.: Si ho haguessin intentat en els temps dels grecs i dels romans, amb els 
mitjans… amb els vaixells que tenien, tampoc hi hagués pogut anar, no? 

S.A.: No. 

M.P.: És a dir… veus com hi ha una sèrie de causes que van coincidir amb el 
temps, perquè Colom ho pogués anar a descobrir? 

S.A.: Sí. 

M.P.: I les conseqüències? Quines conseqüències va tenir el descobriment 
d’Amèrica, a part d’aquest de l’agricultura que ja hem comentat? 
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S.A.: Doncs… va aparèixer el… el tràfic d’esclaus... 

M.P.: Sí… L’esclavatge, l’esclavitud. Què més? 

S.A.: Sí. Vam… bé, la gent que hi ha… d’Europa o bàsicament que venien 
d’allà… van portar moltes malalties… 

M.P.: Sí. Van aparèixer malalties desconegudes. 

S.A.: Sí. I també hi va haver molta gent que se’n va anar allà perquè allò era un 
país… i la gent podien tenir moltes riqueses perquè podien...  

M.P.: Ja. Però podríem dir que qualsevol canvi que constatable té unes causes 
i unes conseqüències? 

S.A.: Sí.  

 15



Entrevista a: Dani M. 

M.P.: Agafem un canvi important com pot ser la invenció de la màquina de 
vapor. Quines causes van portar que s’inventés la màquina de vapor? És una 
sola causa o n’hi ha més d’una…? 

D.M.: Doncs, volien… volien transportar les coses… bé, volien transportar els 
productes i necessitaven quelcom... alguna cosa que els transportés gran 
quantitat i també que ja havien descobert el vapor… 

M.P.: El…? 

D.M.: El vapor. L’havien descobert… el van descobrir a la mateixa època. 

M.P.: Sí. 

D.M.: Llavors com que van descobrir el vapor, van inventar-se també la 
màquina i… funcionava molt bé… 

M.P.: Conseqüències? Anomena’m conseqüències que va portar aquest 
descobriment? 

D.M.: Doncs la màquina de vapor… o sigui, les fàbriques també funcionaven 
amb vapor, algunes… no? 

M.P.: És clar. 

D.M.: I… i això... llavors si les fàbriques funcionaven amb vapor, totes les 
màquines funcionaven amb vapor... i es feia més ràpidament... 

M.P.: Es produïa més ràpidament… amb menys costos… 

M.P.: Conseqüències que té l’invent de la màquina de vapor? 

D.M.: Doncs que… podien transportar més… 

M.P.: Sí.  

D.M.: … més objectes, més productes i poden transportar també persones... 

M.P.: Més ràpidament, més lluny… 

D.M.: Més ràpidament i més segur... 
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Entrevista a: Pau L. 

M.P.: Bé, a mesura que anaves explicant el mural, escoltava els canvis que 
s’havien produït en el sector secundari. Un dels més importants va ser la 
invenció de la màquina de vapor, que va permetre integrar la maquinària a una 
energia diferent de la que s’estava utilitzant fins aquells moments. Tu creus que 
la invenció de la màquina de vapor va ser deguda a una sola causa o a més 
d’una?  

P.L.: La màquina de vapor va aparèixer perquè… hi havia més població i 
llavors les indústries necessitaven fer més producció, més productes…  

M.P.: Hi havia una necessitat d’augmentar el rendiment, perquè havia 
augmentat la població? Què més? Causes que van portar a la implantació de la 
màquina de vapor. 

P.L.: Doncs que els amos de les fàbriques s’estalviaven més diners... 

M.P.: L’estalvi de diners, i per tant, podien produir més barat, eh? 

P.L.: Sí. No havien de pagar tant en concepte de mà d’obra. 

M.P.: Què més? Conseqüències? Quines conseqüències va tenir la invenció de 
la màquina de vapor? 

P.L.: Doncs que va augmentar la productivitat… 

M.P.: Va augmentar la productivitat… 

P.L.: … no hi havia tanta mà d’obra… i molta gent se’n va anar al carrer…  

M.P.: Molt bé. Conseqüències positives  i negatives. Què més? 

P.L.: Van començar a fer servir una energia que no era humana, ni animal, ni… 

M.P.: Podem parlar d’una sola causa i d’una sola conseqüència? 

P.L.: No, n’hi ha vàries… 

M.P.: N’hi ha vàries. Molt bé.  

 17



Entrevista a: Àlex M. 

M.P.: Molt bé. Agafem un element de canvi, com va ser la implantació de les 
grans superficies. 

A.M.: Sí. 

M.P.: Diga’m, quines son les causes que van portar, segons el teu criteri, a que 
s’implantesin les grans superfícies? 

A.M.: Doncs... 

M.P.: N’hi ha una o més d’una? 

A.M.: Més d’una, potser. Perquè… doncs… quan es va passar de la primera 
revolució industrial a la segona revolució industrial, es van fer grans edificis 
preconstruïts que sortien molt barats i hi podia viure molta gent, i això feia que 
es necessitéssin grans edificis on es vengués de tot i tinguéssin molts 
productes per poder abastir tota la gent que hi vivia en aquells edificis. I 
després, amb la segona revolució industrial, hi ha totes les fàbriques, hi ha 
molta feina i hi ha més… la gent no vol perdre massa temps en la compra. 

M.P.: Sí. Què més? Una altra causa? 

A.M.: No ho sé. 

M.P.: Conseqüències? 

A.M.: Bé, fa que la gent... 

M.P.: Positives i negatives, eh? 

A.M.: Doncs, positives... doncs... que pots comprar tot el que necessites en 
poca estona i que el temps el pots invertir en altres coses. I negatives, que 
s’organitzen d’una manera que hi ha gent que compra compulsivament… que 
és que tu vas caminant i veus un objecte i l’agafes per agafar-lo... 

M.P.: Molt bé. 

A.M.: ...i perds el contacte amb la gent, ja que tu vas allà i compres, i el que et 
despatxa és com si fos una màquina. 
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M.P.: I això ho diferencia de la botigueta de barri? 

A.M.: I del mercat. No tens contacte amb la gent. Vas, compres i te’n vas. 

M.P.: Molt bé. Què més? 

A.M.: Després... 

M.P.: Aventatges i inconvenients.  

A.M.: Aventatges. Et trobes tot el que necessites, sigui menjar, siguin 
electrodomèstics. Ho tens tot ben distribuït, per trobar les coses. Té un ordre. 
Després, no acostumen a quedar massa lluny i estan ben comunicats dels 
trens, autopistes, carreteres. Normalment estan prop dels pobles o ciutats, per 
que puguis arribar-hi fàcilment… i les compres et surten barates. 
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Entrevista a: Ignasi A. 

M.P.: Quines són les causes, segons el teu criteri, que van portar a establir 
aquestes grans superfícies? 

Una seria aquesta que deies… 

I.A.: Sí, més comoditat per al comprador 

M.P.: Si. 

I.A.: Sí, després… productes més barats, més econòmics… 

M.P.: Productes més econòmics. 

I.A.: ... i més propers al teu habitatge... 

M.P.: La situació de la gran superfície propera al teu habitatge… 

I.A.: Sí. Hi ha més comoditat... 

M.P.: Què més? Hi ha més d’una causa que porta a la implantació de les grans 
superfícies… o és una sola causa? 

I.A.: No ho sé. 

M.P.: Conseqüències? 

I.A.: Bé, la qualitat dels productes que es venen. 
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Entrevista a: Damià V. 

M.P.: Agafem un element fonamental de canvi, en aquests transports, que va 
ser la màquina de vapor, eh?  

D.V.: Sí. 

M.P.: Sorgeix aquí (assenyala el mural) a la primera revolució industrial. 
Representa el pas de l’època preindustrial a la primera revolució industrial. Tu 
creus que això va ser que un senyor es va aixecar i se li va encendre la llumeta 
i va dir... mira, ja tinc la màquina de vapor... o és fruit d’una sèrie de causes? 

D.V.: Jo crec que és fruit d’una sèrie de causes... 

M.P.: Me les podries enumerar, dir-les... algunes causes que van portar a la 
màquina de vapor? 

D.V.: No me’n recordo... No ho sé. 

M.P.: Conseqüències, doncs, de la implantació de la màquina de vapor… 
quines conseqüències trobem? 

D.V.: Millores al comerç…  

M.P.: Per què? 

D.V.: Perquè així es podien transportar tots els productes més bé... 

M.P.: Sí. 

D.V.: … i més ràpidament… 

M.P.: Molt bé. 

D.V.: … i en més quantitat. 

M.P.: Molt bé. Què més ? 

D.V.: També el transport...  

M.P.: Millores en el comerç, millores en el transport... 

D.V.: També... els habitatges també… per al funcionament de les màquines… 
per a facilitar les feines. 

M.P.: Sí. 

D.V.: Ja està. 

M.P.: On més es va poder aplicar la màquina de vapor? 

D.V.: A la indústria... 
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M.P.: Sí... 

D.V.: ... per a produir més…per a produir amb més quantitat també... 

M.P.: És clar. Tu imagina’t l’invent, produït per una sèrie de causes. Quines 
conseqüències més grans va tenir en tots els sectors, no? Això, per tant, vol dir 
que un sol fet, com pot ser l’invent de la màquina de vapor, doncs, té 
repercussions en tots els altres sectors.  
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Entrevista a: Raül A. 

M.P.: Molt bé. Ara agafem un element, com per exemple la màquina de vapor. 
Aquesta màquina es en bona part la responsable del pas  de l’època  
preindustrial a la industrial?  

R.A.: Sí. 

M.P.: Tu creus que aquesta màquina surt de cop i volta? 

R.A.: No ho sé… 

M.P.: Com creus que va sorgir, quins antecedents hi havia? 

R.A.: Doncs intentaven buscar altres formes de transports, més ràpids... 

M.P.: De mica en mica va anar evolucionant? I aquest invent va tenir unes 
conseqüències?  

R.A.: Si. 

M.P.: Diga-me-les. 

R.A.: La màquina de vapor va continuar… va poder generar el motor de 
benzina, els vaixells, els trens… 

M.P.: Ja. 

R.A.: Perquè si no s’hagués fet la màquina de vapor, no s’hauria pogut fer res. 

M.P.: Si. Què més? Hi ha conseqüències en els transports, i on més? 

R.A.: No ho sé… 

M.P.: Per exemple, vem estar a Terrassa visitant el museu. Allà ens van 
ensenyar la fàbrica tèxtil. Tu creus que en el sector secundari la màquina de 
vapor va poder tenir aplicacions? Te’n recordes? 

R.A.: Jo no vaig anar-hi. 

M.P.: Val. A vegades els canvis no obeeixen a una sola causa, sinó que és a 
un conjunt de causes, no? 

R.A.: Sí. 
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Entrevista a: Albert D. 

M.P.: Molt bé. En un moment determinat apareix el tema de la moda. Què 
provoca, quines són les causes, que fa que aparegui? 

A.D.: Les causes són… 

M.P.: …això és… a criteri teu. Quines són les causes que provoquen que 
s’implanti aquesta cosa de la moda? Abans no devia existir… 

A.D.: Doncs la revolució industrial, que es va fabricar molta roba en sèrie, 
igual… i… 

M.P.: I què més? 

A.D.: A l’hora d’anar a comprar, era més barat i començava a estar a l’abast de 
la gent. 

M.P.: La fabricació en sèrie. Molt bé. Algun element més? 

A.D.: Crec que no. 

M.P.: Tu creus que la moda no s’inventa d’un dia per l’altre, sinó que és un 
procés, o no? 

A.D.: Home... jo crec que no, no és d’un dia per l’altre, evidentment. La gent 
pobre dels pobles volien imitar els rics com vestien i… anaven imitant i… al 
final… s’ha creat la moda. 

M.P.: Conseqüències? 

A.D.: Doncs... que tothom va vestit igual. 

M.P.: Què comporta seguir la moda? 

A.D.: Doncs canviar cada dos dies l’armari. 

M.P.: Canviar cada dos dies l’armari…  

A.D.: …i deixar molts diners a les botigues. 

M.P.: Tu creus que és positiu, seguir la moda…?  

A.D.: Bé, a mi m’és igual, no? Ni positiu ni negatiu, home. Negatiu seria si se’n 
fan addictes, treballar i només sortir per comprar. Però… no. Ni negatiu ni 
positiu. 
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Entrevista a: Núria L. 

M.P.: Molt bé. Agafem, dins del món del vestit, un element que pot ser més 
d’impacte, per exemple, la moda. La moda, quan et penses que sorgeix? 

N.L.: Amb les diferències socials. 

M.P.: Amb les diferències socials? La gent vestia d’una manera o d’una altra...? 

N.L.: Sí, perquè els del poble, els que no tenien diners, anaven amb vestits i 
pantalons fets de draps o del que poguessin… i en canvi, els més rics anaven 
amb camises de lli… 

M.P.: Això ara ja no es dóna? 

N.L.: Bé, una mica també, perquè tu veus, per exemple, un que va vestit hip-
hop i… un altre que va de dragqueen… 

M.P.: La gent segueix una moda o no la segueix? 

N.L.: Segons la seva manera de pensar… Cadascú fa el que vol, però, és clar, 
també segueixen una moda per estar més guapos o més guapes. 

M.P.: I això té unes conseqüències ? 

N.L.: Sí, per exemple, que cada cop la gent vesteix més bé, menja més o 
menys, s’alimenta de manera menys… menys nutritiva… o sigui, mira més com 
vesteix que per ella mateixa… 

M.P.: Més conseqüències...  

N.L.: L’anorèxia, la bulímia… 

M.P.: L’anorèxia, la bulímia... Més conseqüències d’això de les modes. 

N.L.: Que hi ha diferències entre uns que vesteixen unes coses i unes altres…o 
sigui, tu diferencies un hippie perquè va amb la roba de colors… 

M.P.: Molt bé. O sigui que la gent et classifica... 

N.L.: Sí. 

M.P.: Això és una conseqüència. Ja en tenim dues. N’hi ha alguna més? 

N.L.: No ho sé… no ho sé… Jo crec que n’hi ha alguna més, però… 

M.P.: I ara causes... causes que provoquen aquestes modes. Això d’on ve? 

N.L.: Ve de les diferències. 

M.P.: Hi ha gent que hi té interessos amb les modes? 
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N.L.: Sí, perquè cada cop van traient coses noves, la gent va comprant més per 
estar a l’última i això comporta una despesa enorme que… 

M.P.: Sí, o sigui que hi ha un plantejament econòmic a darrera? 

N.L.: Sí. 

M.P.: Què més? 

N.L.: Doncs, que tu, si formes part d’un grup, has de comprar certa roba, i 
llavors, si et trobes un altre que sigui contrari a les teves idees, o a les idees del 
grup, doncs... existeix un conflicte… com el que va passar amb els skins… 

M.P.: O sigui, la pressió que exerceix el grup al qual pertanys perquè vesteixis 
d’una manera determinada… 

N.L.: Sí… 
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Entrevista a: Auri G. 

M.P.: Agafem un element que va suposar un canvi important en les formes 
d’habitatge, com per exemple el tema de les colònies industrials. 

A.G.: Sí. 

M.P.: Quines causes creus que van portar a formar-se les colònies industrials? 

A.G.: Aprofitar els rius, no? 

M.P.: L’aprofitament de l’aigua dels rius per a fer energia hidràulica. Molt bé. 
Què més? 

A.G.: Ser lluny de les ciutats... 

M.P.: Allunyar-nos de les ciutats. Per algun motiu concret? 

A.G.: No ho sé. 

M.P.: Les conseqüències que van tenir les colònies industrials. Quines 
conseqüències van tenir la fundació d’aquestes colònies industrials? 

A.G.: Es van fundar pobles del voltant... 
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Entrevista a: Casandra L. 

M.P.: Molt bé. Agafem un element, per exemple, com poden ser les colònies 
industrials… 

C.L.: Sí. 

M.P.: Les colònies industrials no es funden perquè sí, sinó que hi ha unes 
causes. Les colònies industrials representen els habitatges fora de les ciutats, 
al costat d’un riu. Quines causes són les que produeixen que es formin 
aquestes colònies industrials? 

C.L.: Doncs… el patró de la fàbrica… bé, l’amo de la fàbrica construeix les 
colònies per estar situades al costat d’un riu, que és on té la fàbrica 
construïda... 

M.P.: Sí. 

C.L.: Allà hi ha les vivendes per als obrers, que és allà on viuen i... per tenir-los 
controlats. 

M.P.: Molt bé. Què més? Més causes? 

C.L.: Perquè la ciutat ja està urbanitzada i ha d’anar a... fora de la ciutat… 

M.P.: Ja no s’hi cap? 

C.L.: Clar, no caben... 

M.P.: Més causes? 

C.L.: Els mitjans de transport...  

M.P.: El fet d’instal·lar aquestes colònies produeix una conseqüència, o més? 

C.L.: Les colònies, al llarg del temps, formen barris que absorbeixen la ciutat... 

M.P.: Molt bé. 

C.L.: I la ciutat s’engrandeix… 

M.P.: Quines conseqüències porten?  

C.L.: En dels obrers? 

M.P.: Sí. S’evita la conflictivitat laboral, és a dir, que en estar tots tancats en 
una colònia, no es poden… 

C.L.: No es poden relacionar… 
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M.P.: … no es poden relacionar amb altres, etc. És a dir, el que volíem veure 
és que qualsevol canvi té uns antecedents i té unes conseqüències. En aquest 
cas, dels habitatges, hem parlat del cas de les colònies industrials.  
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Transcripció de les parts de les entrevistes que 
fan referència als “Ritmes evolutius” 

 

 30



Entrevista a: Maria R. 

M.P.: Molt bé. A mesura que a partir del mural descrivies cada una de les 
etapes, he vist que s’anava produint un conjunt de canvis. El ritme d’aquests 
canvis et sembla que és  a totes les etapes? Hi ha algunes etapes que és més 
accelerat que d’altres? 

M.R.: Jo crec que són molt regulars…  

M.P.: Sí… 

M.R.: … però, amb… això de la maquinària (assenyala el mural), aquí ha anat 
molt més de pressa… 

M.P.: La maquinària… et refereixes, a quina de les èpoques?  

M.R.: A la primera revolució industrial… crec que… que va anar molt de pressa, 
massa de pressa… 

M.P.: Si l’agricultura continua aquest ritme de canvi, cap on pot anar? Cap a on 
sembla que pot evolucionar? 

M.R.: No ho sé, però… Jo crec que no… que no… evolucionarà més, que ja es 
quedarà com…  

M.P.: Que ja ha tocat sostre… 

M.R.: Sí… I sí, pot ser que vagi evolucionant una mica més, però… 
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Entrevista a: Sandra A. 

M.P.: A partir del mural que acabes de comentar-me, m’has anat explicant els 
diferents canvis que s’han produït a l’agricultura. Creus que aquests canvis han 
estat molt ràpids? Són més ràpids al final que al principi? 

S.A.: Doncs, al principi eren més lents, tot anava més a poc a poc… i a mesura 
que s’han anat fent descobriments i coses doncs, cada vegada la sensació va 
més ràpida… cada cop va més ràpid… 

M.P.: I si continuem així, aquests canvis tan accelerats cap on ens portaran? 
Creixeran sempre així, tan de pressa? 

S.A.: No, jo suposo que arribarà un moment que pararà… 

M.P.: Per què? 

S.A.: Perquè… no sé… em sembla que tota aquesta mecanització… que fins a 
un cert punt, tot… no… no sé… 

M.P.: O sigui, aquest ritme de creixement no es podrà mantenir, sota el teu 
criteri? Quin tipus de problemes pots preveure? 

S.A.: Doncs… no ho sé… una mecanització… és que al final no farem res… tot 
ens ho faran les màquines… 

M.P.: Sí. 

S.A.: … i … no ho sé. 
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Entrevista a: Dani M. 

M.P.: Pel que fa al sector secundari, tu creus que els canvis sempre s’han anat 
succeint d’una manera pausada o bé penses que a mesura que ha anat 
passant el temps han anat estat ràpids? 

D.M.: A mesura que ha anat passant el temps, han passat més ràpids, perquè 
cada cop es descobreixen més… coses… 

M.P.: Cap on anem? On anirà a parar tot això? 

D.M.: Doncs… a què els homes no facin res, que tot ho facin les màquines...  

M.P.: Ho veus positiu? 

D.M.: Sí. 

M.P.: I pots veure elements negatius en aquest procés d’acceleració del canvi? 

D.M.: Sí, que molta gent es quedarà sense feina... i que llavors no podrà 
comprar res i…i no tindrà diners ni res… 

 
Entrevista a: Pau L. 

M.P.: Si continuem aquest ritme de canvi en la indústria, cap on creus que 
podem arribar? Cap on ens porta això? 

P.L.: Doncs que al final... tot el sector secundari… bé, tot el procés industrial 
serà mecanitzat… 

M.P.: Tot mecanitzat. 

P.L.: … i no hi hauran persones pel mig. 

M.P.: Què més? 

P.L.: Que al final… bé, suposo… l’energia que farem servir per a fer això… que 
al final serà més ecològica… 

M.P.: Haurem de buscar d’altres tipus d’energies, més ecològiques que les 
actuals… 

P.L.: …que no s’acabessin, perquè el carburant s’acaba i… 

M.P.: Què més? 

P.L.: Els productes cada cop serien més complexos... 
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Entrevista a: Àlex M. 

M.P.: Si mirem el terciari, creus que des de la preindustrial fins ara, l’evolució 
ha sigut la mateixa o s’ha accelerat? 

A.M.: S’ha accelerat, al final de tot. 

M.P.: En quina època? 

A.M.: De la segona revolució industrial a la postindustrial, s’ha accelerat. 

M.P.: I cap a on anem? 

A.M.: Cap a una millora... 

M.P.: Sí? 

A.M.: Sí. Cap a la comoditat... a l’hora de fer compres. Cada cop és necessita 
menys temps per a comprar. 

M.P.: Això per un costat. Què més? Quina altra tendència veus? 

A.M.: Que es poden comprar coses de molt lluny, com si fos el supermercat del 
costat de casa… 

M.P.: Sí. 

A.M.: ...i que una cosa que s’hagi de vendre, abans de vendre-la, abans 
d’haver-la acabat i de vendre-la, ha passat per molts i molts països, per fer-ho 
més barat. 
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Entrevista a: Ignasi A. 

M.P.: Cap a on camina el comerç? És a dir, vista l’evolució històrica que ha 
tingut, cap a on penses que pot evolucionar el comerç? 

I.A.: Bé, doncs crec que a crear superpotències comercials, com els Estats 
Units, Europa, Japó… 

M.P.: Sí. Perquè el ritme d’evolució del canvi, al llarg d’aquestes quatre grans 
etapes de la història, creus que és similar? 

I.A.: No, ha anat evolucionant. Primer canviaven objectes de diferents valors… 
Desprès apareixen les primeres monedes… I després, fins el dia que es pot 
comprar per Internet. 

M.P.: O sigui, hi ha hagut un canvi. Però tu creus que a nivell comercial al llarg 
de les quatre grans etapes de la Història s’ha anat sempre al mateix ritme o 
aquest  s’ha anat accelerant. Com veuries el ritme aquest del canvi?  

I.A.: Ha anat lent però continuat. Últimament el canvi s’ha accelerat més. 
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Entrevista a: Damià V. 

M.P.: Estaràs d’acord amb mi, que des de l’època preindustrial fins a la 
postindustrial, pel que fa al transport hi ha hagut un conjunt important de 
canvis? 

D.V.: Sí. 

M.P.:Tu creus que aquests canvis sempre han seguit el mateix ritme o s’han 
anat accelerant? 

D.V.: Sí, cada cop van més ràpid. O sigui, abans costava més anar avançant i 
ara cada cop es va accelerant més tot. 

M.P.: Llavors, si continua aquest ritme d’acceleració, tu, cap on creus que ens 
portarà el tema dels transports? 

D.V.: No ho sé. Jo crec que al final es baixarà el ritme… 

M.P.: Per què? 

D.V.: Perquè ja no es podrà fer gaire cosa més. Arribarà un moment que no es 
podrà fer res. Ara, per exemple, estan apareixent les energies alternatives. 

M.P.: És que el tema del transport és un tema molt lligat a l’energia. Tu 
suposes que si continuem creixent a aquest ritme s’hauran de buscar altres 
formes d’energia? 

D.V.: Sí. De moment ara, les principals energies són els combustibles fòssils…i 
és clar, d’un moment a un altre s’han de buscar alternatives perquè es poden 
arribar a esgotar… 

M.P.: O sigui que preveus que pugui haver-hi una frenada en el ritme de 
creixement dels transports. 

D.V.: Sí. 

M.P.: Creus que tot el tema de l’energia no va al mateix ritme que el canvi en 
els transports? 

D.V.: Correcte. 
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Entrevista a: Raül A. 

M.P.: Hi ha elements, com el vaixell, que existeixen, doncs, des de l’època 
preindustrial i per contra, no sé, el tema dels coets o el tema dels trens de gran 
velocitat, que apareixen a la postindustrial. Per tant, aquí hi ha un ritme, un 
ritme de canvi en els transports. Tu creus que des de l’època preindustrial fins 
ara, el ritme s’ha anat accelerant cada vegada més? Això, a on ens pot portar? 
Quin és el futur? 

R.A.: Que deixaran d’existir els trens i tot això, i que sortirem cadascú amb el 
seu cotxe i… o que tota la gent viatjarà, si es fa així, amb els transports públics.  

M.P.: A tu què et sembla això, tal com va progressant, cap a on ens porta? 

R.A.: Sí. No ho sé... depén de moltes coses...  

M.P.: Perquè això va molt depressa ?  

R.A.: Sí. 

M.P.: Tu creus que haurem de parar ? Vejam... Perquè aquí a darrera dels 
transports hi ha el problema del combustible, de l’energia. 

R.A.: Per això s’haurà de parar, per... S’hauran d’utilitzar els transports públics 
perquè no contaminin tant... 

M.P.: Tu creus que, si continua aquest ritme de creixement, ens podem 
carregar el medi ambient? 

R.A.: Sí. 

M.P.: Sí? 

R.A.: Sí. Ens estem carregant les energies no renovables  

M.P.: Caldra buscar altres fonts d’energia? 

R.A.: Sí, les energies renovables. 

M.P.: Això és, una mica el futur que vindrà? 

R.A.: Clar. Els cotxes solars... es pretén canviar…  
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Entrevista a: Albert D. 

M.P.: El ritme d’evolució del canvi en la manera de vestir, és més o menys 
sempre igual a les quatre èpoques de la Història que hem estudiat? 

A.D.: No. (mirant el mural) A l’època postindustrial, per exemple, en cinquanta 
anys, ja hem vist cinc estils diferents. A l’època preindustrial… en potser cinc 
segles, només n’hi ha dos… així ben diferenciats, els estils… 

M.P.: O sigui, tu creus que el canvi en el vestit s’ha anat accelerant… 

A.D.: Sí…  

M.P.: Si això continua així, cap on anem? 

A.D.: No ho sé…  

M.P.: Cap on pot evolucionar tot això… 

A.D.: Tothom va com vol… és això... tothom va com vol i et pots trobar tot tipus 
de roba ara... amb imitacions... 

 
Entrevista a: Núria L. 

M.P.: Des de l’època preindustrial, des de la manera de vestir dels romans, fins 
ara, fixa’t si ha evolucionat això! Cap on anem? 

N.L.: Cada cop pitjor, això segur, perquè d’anar molt tapats a anar pràcticament 
destapats… i això portarà a… no ho sé… això d’anar destapats molesta 
bastant… 

M.P.: Sí? 

N.L.: Ensenyant el melic, ensenyant-ho tot… 

M.P.: Sí... I això creus que pot anar a més? 

N.L.: Sí, jo crec que a més… sí… 

M.P.: L’altre dia va sortir al diari una notícia que deia que el professorat d’un 
institut de Barcelona es plantejava tornar a implantar l’uniforme. La 
competència, com vestim, és tan important? 

N.L.: Home, alguna cosa té a veure… la manera com vestim pot donar idea de 
com ets… 
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Entrevista a: Auri G. 

M.P.: Fixa’t en el mural. Des de l’època de les coves fins ara ha evolucionat 
bastant, no? 

A.G.: Sí. 

M.P.: Evoluciona sempre al mateix ritme? O hi ha èpoques en què els canvis 
s’acceleren? 

A.G.: No ho sé. 

M.P.: Cap on anirà l’habitatge? Com serà la casa del futur? 

A.G.: No sé… seran edificis molt alts per a aprofitar l’espai i… no sé. 

M.P.: Si actualment la ciutat postindustrial es caracteritza, precisament, perquè 
les cases són unifamiliars, vols dir que el futur aniria a tornar a construïr pisos 
alts per a poder-hi encabir molta gent? 

A.G.: Sí, bé… no sé. 
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Entrevista a: Casandra L. 

M.P.: Com seran els habitatges del futur? 

C.L.: Seran… no sé… segurament els intentaran construir tots iguals perquè... 
perquè la gent tingui… com es diu? Perquè la gent tingui els mateixos 
avantatges. 

M.P.: Perquè les condicions siguin les mateixes? 

C.L.: Que tots tinguem el mateix. 

M.P.: O sigui, mirar una certa igualació de… 

C.L.: Si, crec que sí. 

M.P.: Val. 

C.L.: Però també depèn dels diners i de tot…  

M.P.: O com a mínim, seria el desitjable, no? 

C.L.: Sí. 

M.P.: El que estaria bé es que el món estigués més ben repartit, oi Casandra? 

C.L.: I també intentar construir més espais verds… 

M.P.: Hi ha gent que cada vegada valora més viure en espais verds… 

C.L.: Sí. 

 

 40



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripció de les parts de les entrevistes que 
fan referència a la “Durada” 
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Entrevista a: Maria R. 

M.P.: Vosaltres, a les quatre grans etapes que hem estudiat (la preindustrial, la 
primera revolució industrial, la segona i la postindustrial), els heu posat un 
interval de temps, un segment de temps, que és el mateix, dona la sensació 
que han tingut la mateixa durada. En realitat, ha estat així? 

M.R.: No. 

M.P.: Quina és la més llarga? 

M.R.: La més llarga, la preindustrial. 

M.P.: I la més curta? 

M.R.: La… suposo que la segona revolució industrial, perquè està entre la 
primera revolució industrial i l’època postindustrial. 

M.P.: La més curta, eh? Però... et preguntava quina d’aquestes quatre et 
sembla a tu que és la més curta? 

M.R.: La segona revolució industrial. 

 
Entrevista a: Sandra A. 

M.P.: Tot i que en el mural ho heu dibuixat, a tu et sembla que l’època 
preindustrial va durar el mateix que l’època de la primera revolució industrial, 
que la de la segona… o que la de la postindustrial? Et sembla que això és així? 

S.A.: No. 

M.P.: Per què? Quina és la més llarga i quina és la més curta? 

S.A.: La més llarga, em sembla la preindustrial… i la més curta, doncs, la 
postindustrial, que és la que estem vivint ara… 
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Entrevista a: Dani M. 

M.P.: Molt bé. En el mural heu representat quatre talls en la història... 
n’haguéssim pogut fer més però n’hem fet quatre. Totes aquestes grans etapes 
de la Història tenen la mateixa durada? 

D.M.: No. 

M.P.: Quina és més llarga i quina és més curta? 

D.M.: La més llarga és la preindustrial, em sembla... i llavors la... bé, cada cop 
és més curt. El segle XIX és una mica més curt, el segle XX és molt més curt 
i… 

M.P.: La més curta és el segle XXI? 

D.M.: Sí. 

 
Entrevista a: Pau L. 

M.P.: Veig que aquí en el mural heu posat les quatre gran etapes de la Història, 
proporcionals en el temps. Però tu creus que van tenir efectivament la mateixa 
durada? Quina és la més llarga, per a tu? I quina és la més curta? 

P.L.: La més curta seria la del segle XXI… 

M.P.: Correcte. I la més llarga? 

P.L.: La més llarga… la del segle XVIII o XIX? Potser… no ho sé. Són totes 
més o menys iguals.  

M.P.: Són totes més o menys iguals…  
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Entrevista a: Àlex M. 

M.P.: Molt bé. Vosaltres, aquí, com a la resta de murals, heu fet quatre parts 
iguals per a representar cada una de les etapes en que hem dividit la història. 

A.M.: Sí. 

M.P.: Si et preguntés, quina és l’època d’aquestes quatre que va durar més i 
quina és la que ha durat menys? 

A.M.: La que ha durat més, la preindustrial, que ha durat moltes edats i no ha 
canviat massa les coses 

M.P.: Amb pocs canvis? 

A.M.: Amb pocs canvis. I la que menys ha durat, la postindustrial. 

 
Entrevista a: Ignasi A. 

M.P.: Vosaltres, en el vostre mural, heu fet quatre talls en el temps. La seva 
durada sembla proporcional. Hi estàs d’acord? 

I.A.: Sí. 

M.P.: De veritat, la durada de cada una de les etapes ha estat la mateixa? 

I.A.: No… 

M.P.: Quina és la més llarga i quina és la més curta? 

I.A.: La més llarga és la preindustrial 

M.P.: Molt bé. 

I.A.: Crec que la més curta hauria de ser la postindustrial, perquè les grans 
superfícies són causades per buscar més comoditats 
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Entrevista a: Damià V. 

M.P.: Vosaltres, igual que els altres murals, heu fet quatre parts iguals, de les 
quatre èpoques que hem estudiat… Però, en realitat, quina és, d’aquestes 
quatre èpoques, la que més ha durat i quina és la que menys? 

D.V.: La preindustrial és la que més. I la que menys… no sé… estic entre la 
segona revolució industrial o la postindustrial. 

 
Entrevista a: Raül A. 

M.P.: En aquestes quatre etapes de la història en que hem dividit l’estudi, quina 
et sembla que és la més llarga? Com les classificaries, de més curta a més 
llarga? 

R.A.: La més llarga l’època preindustrial. 

M.P.: Molt bé. 

R.A.: Después d’aquesta ve la primera revolució industrial i la segona revolució 
industrial. 

M.P.: I la més curta quina seria? 

R.A.: La postindustrial. 

M.P.: Molt bé. Explica on situaries l’època preindustrial, fins a quin segle o quin 
any? 

R.A.: Fins al segle XIX. Cap als seixanta, més o menys. 

M.P.: Què més? La segona, on la situaries la segona revolució industrial? 

R.A.: Doncs, al segle XX quan la revolució industrial estava a la indústria 
siderúrgica… i surten trens i… perdó, es poden construïr trens i surten vies… i 
després també quan sorgeix l’avió. 

M.P.: I al segle XXI, l’època postindustrial? 

R.A.: Home, quan construeixen els primers coets o el tren d’alta velocitat 
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Entrevista a: Albert D. 

M.P.: Vosaltres, com els altres grups, heu agafat el mural i n’heu fet quatre 
parts iguals, una per cada etapa de la Història. Si et diguessin, Albert, que la 
durada de cada una de les èpoques és la mateixa, què diries? 

A.D.: Que no. 

M.P.: Quina és la que tu creus que ha durat més i quina és la que ha durat 
menys? 

A.D.: La menys, la postindustrial i la més, la preindustrial. 

 
Entrevista a: Núria L. 

M.P.: Una altra qüestió. Vosaltres heu fet aquí quatre talls. Heu agafat el paper 
i l’heu dividit en quatre parts proporcionals… però, realment, aquestes quatre 
etapes de la Història que tenim aquí, van durar el mateix? 

N.L.: No. La preindustrial és la que més va durar… Després ve l’època de la 
primera revolució industrial, que ja va durar menys… però per ara això de la 
postindustrial és la que ha durat menys. 

 
Entrevista a: Auri G. 

M.P.: Vosaltres heu dividit el mural en quatre parts iguals, pel que fa al temps. 
En realitat, però, hi ha unes èpoques més llargues que les altres?  

A.G.: Sí. 

M.P.: Quina és de les quatre, l’època més llarga? 

A.G.: La preindustrial. 

M.P.: I la més curta? 

A.G.: La postindustrial. 
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Entrevista a: Casandra L. 

M.P.: Molt bé. Les quatre grans etapes en què hem dividit la Història (la 
preindustrial, la primera i la segona revolucions industrials i la postindustrial) 
són iguals, duren els mateixos anys? 

C.L.: No. 

M.P.: Quina és la que dura més i quina és la que dura menys? 

C.L.: La que més durada té és la preindustrial i les revolucions industrials són 
les que duren menys. La revolució postindustrial avui en dia... sí, però… 

M.P.: Quina és la més curta? 

C.L.: La postindustrial, perquè encara s’està vivint. 
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Transcripció de les parts de les entrevistes que 
fan referència a la “Multiplicitat de temps” 
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Entrevista a: Maria R. 

M.P.: Això és el plànol del teu poble: Sant Quirze. On vius, tu? 

M.R.: A Sant Quirze Parc. 

M.P.: Molt bé. Si jo et demanés que em portessis a un edifici de Sant Quirze 
que fos de l’època preindustrial, on em portaries? 

M.R.: Al casc antic hi ha… hi ha un edifici que és… bé que, ara és un gimnàs, 
però que abans era un recol·lector … bé, era on es recollia el raïm. 

M.P.: Sí, de l’època preindustrial. I si et demanés un edifici de la primera 
revolució industrial, on em portaries? 

M.R.: Vols dir que n’hi ha…? 

M.P.: No ho sé, perquè jo no sóc d’aquí… Jo ja saps que a Barcelona sÍ que 
t’hi podria portar… 

M.R.: Doncs, no ho sé… és que de la preindustrial i de la primera revolució 
industrial, em sembla que és la Patronal i l’Expogym. 

M.P.: I de la segona revolució industrial, quin edifici m’ensenyaries de Sant 
Quirze? 

M.R.: La… com es diu… bé, el mas Duran… 

M.P.: N’hi ha més d’una, a part del mas Duran? N’hi ha més de masies? 

M.R.: Sí, la de can Feliu, el mas Duran… i n’hi ha més, em sembla. 

M.P.: I si et digués algun edifici del postindustrial, d’aquí Sant Quirze, on em 
portaries? 

M.R.: No ho sé… no ho sé… a cases que haguessin reconstruït amb els 
anys… 
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Entrevista a: Sandra A. 

M.P.: Molt bé. Sant Quirze del Vallès. Tu vas néixer aquí? 

S.A.: Sí. 

M.P.: Si? Tu ets de Sant Quirze? 

S.A.: Bé, aquí no, però vaig néixer a Barcelona, però sempre he viscut aquí…  

M.P.: Val. Jo no. Jo no sóc d’aquí. M’hauries d’ensenyar alguns edificis. 
D’aquestes quatre parts que hem dividit la Història de la humanitat, quin edifici 
hi ha a Sant Quirze que sigui de l’època preindustrial? O sigui, fins al segle 
XVIII? 

S.A.: L’església. 

M.P.: Molt bé. De la primera revolució industrial, o sigui, del segle XIX. Quin 
edifici podíem trobar a Sant Quirze? 

S.A.: No ho sé… l’Ajuntament… o masies… o… 

M.P.: Imagina’t que jo et digués... Sandra, acompanya’m a veure un edifici del 
segle XIX aquí al poble. On em portaries? 

S.A.: No ho sé... a la Patronal ? 

M.P.: A la Patronal? Què és la Patronal? 

S.A.: Bé, és un edifici on es fan diverses coses… a vegades es fan espectacles 
o… o… 

M.P.: Un edifici del segle XX, de la segona revolució industrial? 

S.A.: Vejam. Davant l’Ajuntament hi ha un edifici que l’anomenen “la 
Cooperativa”. Ara és un gimnàs però abans s’hi trepitjava el raïm i tot això… 
Això seria, em sembla, de la primera revolució industrial. 

M.P.: Bé, però jo et demanava de la segona revolució industrial, del segle XX. 

I de finals del segle XX, principis del segle XXI, de l’època postindustrial, quin 
edifici podríem veure a Sant Quirze? 

S.A.: Qualsevol… 

M.P.: Tu estaries d’acord amb l’afirmació que en un paisatge com el de Sant 
Quirze podem llegir-hi èpoques diferents de la Història? 

S.A.: Sí. 
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Entrevista a: Dani M. 

M.P.: Val. Sant Quirze del Vallès. Tu has nascut aquí? 

D.M.: Bé, he nascut a Barcelona. 

M.P.: Però vas venir aquí de petit? 

D.M.: Quan tenia 2 anys... 

M.P.: Val. Jo no conec res de Sant Quirze i et demano que em portis a veure 
un edifici de l’època preindustrial. On em portaries? 

D.M.: Al centre del poble, pel casc antic. 

M.P.: Quin edifici seria? Enumera-me’n un. 

D.M.: L’església, per exemple.  

M.P.: Molt bé. Un edifici de la primera revolució industrial? 

D.M.: Doncs, pel casc antic hi ha alguns tallers… un ferrer. 

M.P.: Què fa? 

D.M.: Doncs hi fa… bé, dóna forma al... 

M.P.: Al ferro. 

D.M.: … al ferro i fa peces determinades…  

M.P.: Segle XX. De la segona revolució industrial, quins edificis m’ensenyaries? 

D.M.: Doncs… no ho sé... és que no ho sé ara… les cases que hi ha pel casc 
antic… les cases aquelles… 

M.P.: Val. I al segle XXI? 

D.M.: Mas Duran…  

M.P.: Què és? 

D.M.: Una urbanització... 

M.P.: Molt bé. Tu estaries d’acord amb l’afirmació que en un paisatge com el de 
Sant Quirze podem llegir èpoques diferents de la Història, edificis d’èpoques 
diferents de la Història? 

D.M.: Sí. Un nucli és el casc antic i llavors es va eixamplant… 

 51



Entrevista a: Pau L. 

M.P.: Això és el mapa de Sant Quirze. On vius tu? 

P.L.: (busca en el plànol) Aquí. 

M.P.: Estàs al centre… 

P.L.: Sí. 

M.P.: Diga’m, jo no sóc de Sant Quirze, sóc de Barcelona i voldria visitar un 
edifici de l’època preindustrial. On em portaries? 

P.L.: A la masia can Feu. 

M.P.: I de la primera revolució industrial. Quin edifici m’ensenyaries? 

P.L.: La Patronal 

M.P.: I de la segona revolució industrial? 

P.L.: Els edificis dels livings… 

M.P.: Molt bé. I de la postindustrial? 

P.L.: Aquestes dues vies noves que han fet aquí, al voltant de Sant Quirze... 

M.P.: Per tant, tu estaries d’acord a afirmar que, en un paisatge com el de Sant 
Quirze, podem trobar elements de diferents èpoques? 

P.L.: Sí. 
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Entrevista a: Álex M. 

M.P.: Molt bé. Agafem un plànol de Sant Quirze. Jo, que no sóc de Sant 
Quirze, et demano que m’ensenyis, o em diguis, on puc trobar un edifici del 
període preindustrial? Un edifici, o bé, un element del període preindustrial, 
aquí a Sant Quirze? 

A.M.: Un element? Bé, és que no ho sé exactament, però potser l’església que 
està pel casc antic. Són edificis bastant antics. 

M.P.: L’església seria un. N’hi ha algun altre? 

A.M.: Les masies. 

M.P.: Les masies. Cita’m alguna masia. 

A.M.: Can Barra... que ha d’estar pel passeig... (l’Alex la busca al plànol) i que 
està aquí (la senyala en el plànol). 

M.P.: Molt bé. Mira-la (el Manel també l’assenya al plànol). Masia de Can 
Barra. Això, vejam, seria preindustrial. I de la primera revolució industrial, quins 
edificis m’ensenyaries?  

A.M.: De la primera revolució industrial, a veure… (l’Alex segueix buscant pel 
plànol) potser… a veure… seria, potser… les cases de Sant Quirze Jardí... no 
ho sé, potser. 

M.P.: De la segona? 

A.M.: De la segona serien els “Livings”, que estan… (l’Alex comença a buscar 
en el plànol)  

M.P.: Què són això dels “Livings”? 

A.M.: Són edificis prefabricats que estan només per anar a dormir, a passar la 
nit, que estarien... (l’Alex busca en el plànol) aquí. 

M.P.: I de l’època postindustrial? 

A.M.: Del postindustrial es Can Casablancas...(l’Alex segueix buscant en el 
plànol) bé, per aquí... Can Casablancas i tot això que han fet nou… 
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M.P.: Tot el nou? 

A.M.: Sí, les cases que estan fent per aquí. 

M.P.: Bé, és a dir, que en un poble o ciutat com Sant Quirze, podem veure 
elements de diferents èpoques de la història? 

A.M.: Si 

M.P.: Això passa a tot arreu? 

A.M.: No. 

M.P.: Com per exemple, a Barcelona...? 

A.M.: A Barcelona no trobem... bé, de preindustrial queden pocs… després, 
d’edificis prefabricats, a Barcelona, jo no n’he vist… no ho sé…. 

M.P.: A Sabadell? 

A.M.: A Sabadell no hi ha preindustrial, em sembla... 

M.P.: Però bé, en un paisatge poden conviure elements patrimonials de 
diferents èpoques? 

A.M.: Sí. 
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Entrevista a: Ignasi A. 

M.P.: Molt bé. El tema de Sant Quirze. Quin edifici o quin element patrimonial 
de Sant Quirze és de l’època preindustrial? 

I.A.: El… Madurell. 

M.P.: El… Madurell. Què és el… Madurell? 

I.A.: No ho sé… 

M.P.: Són les restes de…? De què? 

I.A.: De l’època prehistòrica. 

M.P.: De l’època de la primera revolució industrial, quin edifici m’ensenyaries de 
Sant Quirze? 

I.A.: De la primera revolució industrial... la Patronal. 

M.P.: La Patronal. Què és la Patronal? 

I.A.: Doncs, s’utilitzava per emmagatzemar mercaderies allà dins, i a partir 
d’això, es va anar convertint en un edifici important... 

M.P.: Quin edifici de la segona revolució industrial m’ensenyaries? 

I.A.: El que hi ha davant de l’ajuntament. No sé com es diu. 

M.P.: Quin és? Una cooperativa? 

I.A.: Una cooperativa, sí, això… 

M.P.: Què és una cooperativa? 

I.A.: De comerç… no ho sé… 

M.P.: I de l’època postindustrial, quin edifici m’ensenyaries… o conjunt 
d’edificis? 

I.A.: Ah, doncs, la Coca-cola, el polígon industrial que es troba a l’exterior de 
Sant Quirze…  

M.P.: Tu estaries d’acord amb l’afirmació que en un paisatge com el de Sant 
Quirze hi podem veure edificis de diferents èpoques? 

I.A.: Sí. 

M.P.: Això és vàlid per a la majoria de pobles? Quan vàrem anar a Barcelona, 
ho vas veure? 
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I.A.: Sí, l’Eixample formava part d’una època i el barri Gòtic i el Raval 
pertanyien a una altra època. 

M.P.: I si anem a Sabadell? 

I.A.: Sabadell? No ho sé… sí, crec. 

M.P.: També podríem veure-hi edificis de diferents èpoques?  

I.A.: Suposo… segons quin sí… que sí… 
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Entrevista a: Damià V. 

M.P.: Val. Mira. Aquí tenim el mapa de Sant Quirze. És una població que tu 
coneixes més bé que jo. Et voldria demanar quin edifici o edificis de l’època 
preindustrial podríem trobar aquí a Sant Quirze? 

D.V.: De l’època preindustrial? 

M.P.: Sí, del preindustrial. Si jo et dic, va acompanya’m a algun lloc que… 

D.V.: Doncs… 

M.P.: Aquí tens el plànol… 

D.V.: Preindustrial… no ho sé… 

M.P.: I de la primera revolució industrial? 

D.V.: Doncs… els livings. 

M.P.: Els livings… què són els livings? 

D.V.: Doncs… bé, més aviat seria de la segona… són uns edificis construïts de 
forma massiva per... bé, per a acollir molta gent en poc espai. 

M.P.: Molt bé. I de la…? Què dius, de la primera o de la segona revolucions 
industrials? 

D.V.: Jo diria que potser millor de la segona. 

M.P.: Sí. I de l’època postindustrial, què m’ensenyaries de Sant Quirze? 

D.V.: Sant Quirze Parc, per exemple... 

M.P.: Per exemple... O sigui, tu estaries d’acord que en un poble, en un 
paisatge, podem trobar elements de diferents èpoques... 

D.V.: Sí. 

M.P.: Posa’m un altre exemple que tu... 

D.V.: Doncs... Barcelona.M.P.: Barcelona. A Barcelona trobaríem elements de 
les quatre èpoques que hem estudiat? 

D.V.: Sí. 
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Entrevista a: Raül A. 

M.P.: Això és el plànol de Sant Quirze. On vius tu? 

R.A.: Aquí 

M.P.: Sí. A Can Pallàs. I l’institut, on és? 

R.A.: Ah... aquí. 

M.P.: I l’ajuntament? En aquesta zona d’aquí? 

R.A.: Sí, per aquí. 

M.P.: Sí, més o menys ja estàs situat. Imagina’t que jo sóc un turista…Quins 
edificis de l’època preindustrial podríem trobar, en aquest moment, al municipi 
de Sant Quirze? Si jo et digués ara, acompanya’m a veure un edifici de la 
preindustrial… 

R.A.: Aquí, a la masia de Can Punsic… 

M.P.: Can Punsic. Sí? 

R.A.: Què és…? 

M.P.: Una masia. 

R.A.: A la preindustrial, ja existia…? 

M.P.: Sí... 

M.P.: Edificis de la primera revolució industrial? 

R.A.: El polígon d’habitatges (assenyala el mapa) 

M.P.: Què és? Com es diu? 

R.A.: No ho sé, però és un polígon d’habitatges. 

M.P.: Un polígon d’habitatges de la primera revolució industrial? O sigui, del 
segle XIX? 

R.A.: No ho sé… 

M.P.: Què podem trobar, per Sant Quirze, de la primera revolució industrial? 

R.A.: El tren… 

M.P.: Com a edifici…? 

R.A.: Com a edifici… 

M.P.: I de la segona revolució industrial? 

 58



R.A.: El polígon habitatge i els “Livings”. 

M.P.: Molt bé. I de l’època postindustrial? 

R.A.: Can Llobateres, Can Pallàs, Vall Suau... 

M.P.: Molt bé. O sigui que podem dir que a Sant Quirze podíem trobar cases i 
elements de totes les etapes de la història que hem estudiat? 

R.A.: Si. 

M.P.: I això també, si t’ho pregunto de Barcelona, per exemple, també hi 
trobaríem exemples? 

R.A.: Sí. 

M.P.: O sigui, que sempre, en un mateix paisatge, podem llegir... 

R.A.: ... vàries coses... 

M.P.: ... vàries coses… elements d’altres èpoques?  

R.A.: Sí. 
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Entrevista a: Albert D. 

M.P.: Ja podem passar al tema de Sant Quirze. Aquest és el plànol de Sant 
Quirze, no? 

A.D.: Sí. 

M.P.: El coneixes? 

A.D.: Sí, sí… sí, es clar. 

M.P.: Bé, es tractaria que em diguessis si jo, que no sóc d’aquí… ja saps que 
sóc de Barcelona… si m’haguessis d’ensenyar de Sant Quirze l’època 
preindustrial, què m’ensenyaries? 

A.D.: De Sant Quirze t’ensenyaria Mas Duran, bé… ara així …en l’estat actual, 
no…  

M.P.: Per què? 

A.D.: Perquè està tot ple de pisos però... vaja… aquí hi havia una cabana i… 
després aquí… 

M.P.: Una cabana, aquí? 

A.D.: Sí, una cabana... 

M.P.: De l’època? 

A.D.: De l’època prehistòrica. 

M.P.: Sí. 

A.D.: I després et portaria per aquí l’estació, per la bòvila Madurell, que és on 
es van trobar enterraments… 

M.P.: Molt bé. 

A.D.: I de la primera revolució industrial, no sé… 

M.P.: Què m’ensenyaries? 

A.D.: Bé, potser, el casc antic... 

M.P.: El casc antic… Què hi ha al casc antic, com a elements més 
representatius…? 

A.D.: Doncs… no ho sé... hi ha l’església, l’ajuntament i… la Patronal, la 
cooperativa…  

M.P.: De la segona revolució industrial?  
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A.D.: Els livings. 

M.P.: I als livings qui hi vivia? 

A.D.: No ho sé... 

M.P.: Què m’ensenyaries de l’època postindustrial? 

A.D.: Ah! doncs Sant Quirze Jardí, can Pallàs... Can Pallàs és aquí 
(assenyalant al plànol), Sant Quirze Parc... 

M.P.: O sigui, la major part del poble. Podríem dir que Sant Quirze és una ciutat 
postindustrial? 

A.D.: Sí. 
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Entrevista a: Núria L. 

M.P.: Per acabar. Això és el plànol de Sant Quirze. On vius tu? 

N.L.: Jo? Al casc antic. 

M.P.: Ah sí? 

N.L.: Sí… 

M.P.: Perquè me’l situïs més o menys… 

N.L.:  A veure… (busca en el plànol) l’avinguda Roma… la farmàcia… jo estaria 
per aquí.  

M.P.: Molt bé. I l’institut? 

N.L.: Mmm… Mmm… Seria… (continua buscant en el plànol) estaria més o 
menys per aquí. Aquí. 

M.P.: Perfecte. Llavors… Al paisatge de Sant Quirze podríem trobar algun 
element de l’època preindustrial ? 

N.L.: Preindustrial? Sí… seria… seria… no ho veig… 

M.P.: Què busques? 

N.L.: Busco… a la primera revolució van començar a construir pisos perquè… 

M.P.: Ja, però jo em refereixo a l’època  preindustrial. 

N.L.: El casc antic. 

M.P.: El casc antic el situaries a la preindustrial? 

N.L.: Sí. A la preindustrial. 

M.P.: Què hi havia, a Sant Quirze, a l’època preindustrial? 

N.L.: L’església, el camp i quatre casetes on hi vivien  els pagesos… 

M.P.: De la primera revolució industrial, quins edificis de Sant Quirze 
m’ensenyaries de la primera revolució industrial? 

N.L.: Les cases del polígon industrial. 

M.P.: Sí. I… per què es van construir? 

N.L.: Perquè… perquè es van construir indústries, va venir gent de fora, a 
treballar, i van haver de construir edificis perquè hi visquessin… i van fer-los 
prefabricats. I tenen finestres molt petites, són alts, habitacions petitones… 
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M.P.: I de la segona revolució industrial? 

N.L.: Els livings… que són aquí, a prop de l’institut… 

M.P.: Sí, i per què es van construir…? A quina època? Ho saps? 

N.L.: No ben bé, però… 

M.P.: Qui hi van posar? Quina gent hi va venir a viure... als livings? 

N.L.: Doncs, gent que buscaven també treball i que… que van venir aquí. 

M.P.: I a l’època postindustrial? 

N.L.: Doncs tota la resta de cases de Sant Quirze. 

M.P.: Simplement: es pot  dir que Sant Quirze és una ciutat postindustrial? 

N.L.: Sí, majoritàriament sí... 
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Entrevista a: Auri G. 

M.P.: Molt bé. Aquí tenim un plànol de Sant Quirze. Ja t’ho coneixes no? 

A.G.: Sí. 

M.P.: Quins elements del patrimoni podríem trobar de l’època preindustrial?  

A.G.: El casc antic. 

M.P.: Què del casc antic?  

A.G.: L’església. 

M.P.: Molt bé. És de l’època preindustrial. Hi ha alguna cosa més? 

A.G.: Les cases més antigues del barri. 

M.P.: Molt bé, o sigui, però tot situat aquí al casc antic. 

A.G.: Sí. 

M.P.: De la primera revolució industrial? Quins habitatges o quins elements del 
patrimoni podem trobar? 

A.G.: No ho sé. 

M.P.: De la segona revolució industrial? 

A.G.: Els livings, no ?  

M.P.: Què són els livings ? 

A.G.: Els pisos aquests... d’habitatge... que són alts i tots iguals. 

M.P.: Sí. I de la postindustrial, què podríem trobar? 

A.G.: Tot el que han fet... les cases unifamiliars i… les urbanitzacions… 

M.P.: Què predomina a Sant Quirze? Quin tipus d’època, de construcció 
predomina a Sant Quirze? De la preindustrial, de la primera revolució, de la 
segona revolució o de la postindustrial? 

A.G.: De la postindustrial. 

M.P.: Molt bé. Bé, estaries d’acord amb l’afirmació que dins d’un mateix 
paisatge podem trobar elements de diferents èpoques? És a dir, que mirant un 
paisatge podem, a vegades, veure elements de diferents èpoques? 

A.G.: No ho sé… 
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Entrevista a: Casandra L. 

M.P.: A Sant Quirze, de l’època preindustrial, què hi podem trobar? 

C.L.: Del preindustrial trobem masies de pagesos i… res més. 

M.P.: Molt bé. De la primera revolució industrial, què podem trobar? 

C.L.: El casc antic: l’església, l’ajuntament i… 

M.P.: Molt bé. De la segona revolució industrial? 

C.L.: De la segona? Hi ha alguns blocs de pisos com… els livings… n’hi ha 
pocs. 

M.P.: Molt bé. I de la postindustrial? 

C.L.: La postindustrial… La majoria de barris de Sant Quirze són... tenen les 
característiques de... de la postindustrial. 

M.P.: Molt bé. És a dir, que en un poble com Sant Quirze podem veure 
diferents elements de diferents èpoques, no? 

C.L.: Sí. 

M.P.: Això passa sempre en els paisatges? 

C.L.: Sí, en la gran majoria sí. 

M.P.: És a dir, que tu pots llegir en el paisatge... elements de diferents 
èpoques? 

C.L.: Sí. 
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Transcripció de les parts de les entrevistes que 
fan referència a les “Variacions en les funcions” 
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Entrevista a: Maria R. 

M.P.: Totes aquestes cases que m’has citat tu, actualment tenen la mateixa 
funció o poden haver canviat de funció? 

M.R.: Sí, abans, per exemple… la Patronal, abans era un lloc de reunions de 
tots els senyors que hi havia per… per veure com anava tot… i ara és un lloc 
de… on fan activitats lúdiques per a teatres i... 

M.P.: Què més? 

M.R.: Després la... on ara hi ha l’Expogym... ara és un gimnàs i abans era on 
es recollia el raïm… 

M.P.: Sí. 

M.R.: …i les masies abans controlaven tot el territori que tenien, bé, i feien… i 
recollien les vinyes i tal… i ara, moltes són d’ús lúdic pel poble… 

M.P.: Sí. 

M.R.: …i una masia… que no em recordo com es diu… serà ara escola de 
música… 

M.P.: És a dir que estaries d’acord en afirmar que en el paisatge de Sant 
Quirze podem llegir coses d’altres èpoques i que algunes d’aquestes coses, 
d’aquests edificis han canviat la seva funcionalitat, que abans eren construïdes 
per una cosa i que ara serveixen per una altra? 

M.R.: Sí. 
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Entrevista a: Sandra A. 

M.P.: Tots aquests edificis que m’has citat encara s’utilitzen per a la mateixa 
cosa per la qual es van crear? 

S.A.: No… Tots no… alguns… 

M.P.: Per exemple, l’església? 

S.A.: L’església, sí. 

M.P.: La Patronal? 

S.A.: No. 

M.P.: Ara s’utilitza per una cosa diferent? 

S.A.: Sí, abans no era per a fer ni concerts ni teatre… 

 
Entrevista a: Dani M. 

M.P.: Molt bé. D’aquests quatre edificis que m’has assenyalat, actualment tots 
ells serveixen per la mateixa funció pels quals varen ser construïts. 

D.M.: … les cases hi viu gent i… l’església, doncs… 

M.P.: També serveix… 

D.M.: … hi van a missa i tot això… 

M.P.: També serveix pel mateix. 

D.M.: Sí. 
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Entrevista a: Pau L. 

M.P.: Tots aquests edificis que m’has citat, en aquest moment, continuen fent-
se servir, amb la mateixa finalitat per la qual van ser creats? 

P.L.: No. La masia abans era una masia on hi havia gent que treballava…  

M.P.: I ara? 

P.L.: Ara és un centre cultural. 

M.P.: Molt bé. La Patronal? 

P.L.: La Patronal ara és un teatre. 

M.P.: Els livings…? 

P.L.: Sí, conserven la mateixa finalitat. Continuen essent vivendes. 

 
Entrevista a: Ignasi A. 

M.P.: Què s’hi fa ara? (referit a l’edifici de la Patronal) 

I.A.: Per ara només és una sala d’actes… 

M.P.: O sigui, és un edifici de la primera revolució industrial, però que ja no 
serveix per al mateix que servia en aquell moment? 

I.A.: Sí. 
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Entrevista a: Raül A. 

R.A.: Quina funció tenia? (referit a que ja existia a l’època preindustrial) 

M.P.: La d’una masia… tenien porcs, vaques, ovelles, ... 

R.A.: Molt bé. I actualment encara té aquesta funció? 

M.P.: No... Molt bé, totes aquestes urbanitzacions (assenyala al mapa). Hi ha 
edificis que van ser creats per una cosa i ara serveixen per una altra?  

R.A.: La Patronal… 

M.P.: Què és la Patronal? 

R.A.: Era on estaven els “jefes”… els que manaven… 

M.P.: Els “jefes”… (riu) 

R.A.: Els de les fàbriques, no? Els que manaven... 

M.P.: Molt bé. Els patrons... 

R.A.: I ara és on es fan concerts, teatre... 
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Entrevista a: Albert D. 

M.P.: D’aquests edificis que m’has citat, tots serveixen per la cosa per la qual 
van ser creats? Per exemple, m’has dit que aquí dalt hi havia una masia, però 
que avui dia ja no fa les funcions de masia… De tots els edificis que m’has 
citat, tots continuen fent la mateixa funció? 

A.D.: No. 

M.P.: Digues-me’n alguns. 

A.D.: La Patronal… 

M.P.: Què és la Patronal? 

A.D.: La Patronal és on hi havia els propietaris de terres i ara és un teatre… 
una sala multiusos. 

M.P.: Molt bé. Què més? Un que continuï fent la mateixa funció? 

A.D.: L’església. 

M.P.: Molt bé. O sigui, l’església va ser creada per a ser església… 

A.D.: ...i continua sent església. 

 
Entrevista a: Núria L. 

M.P.: Aquests edificis continuen servint pel que van ser creats? (referit a 
l’esglèsia, el camp i quatre casetes) 

N.L.: No… ara no… 

M.P.: Per a què serveixen ara? 

N.L.: Les masies ara… o són d’interès turístic o… hotels o… ara ja són cases. 

M.P.: I alguns sí que tenen la mateixa funció que quan van ser creats? 

N.L.: No. Algun… sí… l’església… 
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Entrevista a: Auri G. 

M.P.: Molt bé. Bé, estaries d’acord amb l’afirmació que dins d’un mateix 
paisatge podem trobar elements de diferents èpoques? És a dir, que mirant un 
paisatge podem, a vegades, veure elements de diferents èpoques? 

A.G.: No ho sé… 

 
Entrevista a: Casandra L. 

M.P.: Actualment encara fan de masies? 

C.L.: Sí, hi ha algunes… algunes les estan reconstruint perquè… bé, perquè no 
són útils per a res. I n’hi ha una altra… que està remodelada i la utilitzen com a  
lloc d’informació… 

M.P.: És a dir, que és possible que hi hagi edificis que són construïts per un 
motiu… 

C.L.: Sí. 

M.P.: … però que després serveixin per un altre? 

C.L.: Sí.... 

M.P.: Tots ells tenen la mateixa funcionalitat pel qual van ser construïts? (referit 
a un conjunt d’edificis de St. Quirze que acaba de citar) 

C.L.: L’església i l’ajuntament sí… el sindicat s’utilitza de… com a gimnàs. 

 

 72



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ANNEX 4. 

 

LES PRODUCCIONS ESCRITES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDEX 

 

- Annex 4. Les produccions escrites 

-  
- Originals 

01.- Ignasi A. .................................................................................................... 2 
02.- Raül A. ...................................................................................................... 4 
03.- Sandra A. .................................................................................................. 7 
04.- Albert D. ................................................................................................. 11 
05.- Auri G. .................................................................................................... 15 
06.- Casandra L. ............................................................................................. 17 
07.- Pau L. ...................................................................................................... 21 
08.- Núria L. ................................................................................................... 24 
09.- Álex M. ................................................................................................... 27 
10.- Dani M. ................................................................................................... 29 
11.- Maria R. .................................................................................................. 31 
12.- Damià V. ................................................................................................. 37 

- Transcripcions 
01.- Ignasi A. .................................................................................................. 38 
02.- Raül A. .................................................................................................... 40 
03.- Sandra A. ................................................................................................ 42 
04.- Albert D. ................................................................................................. 45 
05.- Auri G. .................................................................................................... 48 
06.- Casandra L. ............................................................................................. 49 
07.- Pau L. ...................................................................................................... 52 
08.- Núria L. ................................................................................................... 53 
09.- Álex M. ................................................................................................... 55 
10.- Dani M. ..................................................................................................  57 
11.- Maria R. .................................................................................................. 58 
12.- Damià V. ................................................................................................. 61 

 













































































 Text núm. 01 

Autor: Ignasi A. 

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC: NOM CIUTAT: KARLIN 

Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està per la 
època de la 1ª revolució industrial) però es molt reconeguda mundialment per la 
producció d’adobs. Començarem el recorregut per l’ajuntament, on avans era el 
principal lloc de producció d’adobs (a la 1ra revolució industrial) i antigament    
els romans guardaven aquests adobs per aplicar-los als seus camps (pre-
industrial). L’agricultura al llarg de la història fins avui ha evolucionat molt en 
aquesta regió, (els) prehistòrics utilitzaven pedres de riu i la força dels 
animals... Romans i Ibers van ser els emprenedors de la utilització dels adobs 
per als seus camps (per això les terres actuals són tan fèrtils). A la edat mitjana 
es va ignorar bastant l’agricultura ja que per la mala condició dels aliments 
produïa greus malalties com la pesta o plagues. A la e. Moderna, amb la 
descoberta d’Amèrica, els karlinians van començar a comerciar per els mars 
Índic, Atlàntic i Pacífic, venent i comprant la seva única matèria: l’adob. 
Actualment (en aquesta regió) encara si distingeixen característiques de la 1era 
revolució industrial, la producció d’adobs es produeixen a les indústries 
situades al nucli de la ciutat (com ho estem veient). 

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, ja que 
necessiten els seus fems per produir l’adob (passem per davant d’una granja 
plena  de bestiar). La roba dels karlinians no ha seguit mai una moda, ja que 
mai s’han aprofitat del seu bestiar per produir roba (igualment amb la carn). 
Tota la roba que portaven i porten les aconseguien i l’aconsegueixen “baratant” 
(intercanviant diferents objectes de diferents valors). A molts dels karlinians no 
els hi agrada la roba que porten i el que fan es treballar a les fàbriques on allà 
els hi donen uniforme gratis (simples peces de cotó). 

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el que 
només cultiven les terres (passem per davant d’ell). Encara que està molt ben 
comunicada per una àmplia xarxa de autopistes i en cas que algú prengui mal o 
acabi malalt, tenen que caminar 15 km fins al pròxim poble (St. Quirze del 
Carlí) on tindran que acabar agafant un tren fins a Karcelona (on es troben els 
millors hospitals del país). 
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Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants. Actualment, els habitatges  s’han millorat molt gràcies als guanys 
dels adobs (cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) I aquí s’acaba 
el recorregut turístic. 
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Text núm. 02 

Autor: Raul A. 

Títol: -LA CIUTAT A LA EDAT PRE-INDUSTRIAL 

En realitat a la edat Pre-industrial no era ben bé una ciutat la gent rica i els 
senyors feudals tenien castells emmurallats o tambe hi havia pobles 
emmurallats també hi havia poblets al costat de les ciutats com Barcelona hi 
havia poblets al costat fora de les muralles de l’antiga Barcelona la gent en 
aquell llavors la gent vivia malament perque hi havia molta pobresa sovint no 
tenien que emigrar però el més habitual eren les sopes de ceba i el pa. Vestien 
amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien gastar els diners en 
roba, la ciutat o el poblat no seguia ningún tipus de traçat bueno l’irregular 
perque alhora de construir-se les cases no feien planols. 

LA CIUTAT A LA 1a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 

Les Ciutats van anar canviant i gracies al surgiment de la maquina de vapor 
van anar prosperant ja no havien de fer els viatges amb burro els podien fer 
amb tren o en vaixell. Alguna gent as va anar a les ciutats a viure i va anar 
deixant el camp la gent ja cada vegada vivia millor perque cada vegada la 
industria estava més tecnificada i produia més llavors hi havia més treball la 
gent podia menjar millor i vestir millor. A part feien servir una agricultura de 
subsistencia pero tambe amb el que sobrava ho venien venien l’excedent i la 
gen anava fent petits negocis també hi havia botigues petites d’artesans 

LA CIUTAT A 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 

Les ciutats van anar canviant-se el traçat es a dir miraven com construir els 
edificis feien servir un tipus de traçat cada vegada utilitzaven més el traçat 
ortogonal van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es vivia millor a 
la ciutat com que no hi cabia tota la gent a la ciutat van començar a construir 
els poligons d’habitatge com el de belvitge que eren blocs alts i prefabricats van 
fer un munt d’edificis barats i de molt poca qualitat i així són ara que la meitat 
d’ells estan que es cauen. Tambe amb la tecnificació de la industria siderurgica 
va anar proliferant el tren de vapor i van començar a construir-se moltes linies 
de tren. També va sorgir el motor d’explosió el cotche. També van sortir avions 
poc tenificats i poc segurs però amb el pas del temps van avançar molt  i molt 
rapid tambe a finals del segle XX va sortir la nau espacial i va permitir fer 
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viatges i visitar l’espai o la lluna. L’agricultura de subsistencia va pasar a 
agricultura de mercat i mes tecnificada. La manera de construir va pasar a un 
traçat o trama ortogonal. 

LA CIUTAT POST-INDUSTRIAL 

De moment no portem molt de segle XXI però els cotches i la moda son un dels 
grans atractius d’ara. L’agricultura (?). Però el que mès es mira ara es el temps 
i els cotxes son mes ràpids els trens es mesuren per temps no per quilometres 
la fruita ja no te temporada tot l’any i ha tomaquets en canvi fa uns anys (20) no 
hi havia fruita etc. tot l’any 
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Text núm. 03 

Autora. Sandra A. 

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC 

En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona de la 
ciutat Preindustrial. 

CIUTAT PREINDUSTRIAL 

Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el casc 
antic. 

Aleshores la ciutat era un poble no massa gran, on els carrers eren estrets i 
estaven poc organitzats. Les cases eren baixes i a la periferia del poble es 
podien trobar alguna masia o granja. 

La majoria de la gent del poble es dedicava a l’agricultura, la qual era 
bàsicament de subsistència. A vegades, quan els hi sobrava part d’alguna 
collita anaven al mercat, que era força petit, i ho venien. La gent que conreava 
les terres s’ajudava de eixen (?) molt poc “desenvolupades”, de la força animal i 
de les mans. La gent aprofitava la força animal per desplaçar-se, es a dir, que 
utilitzaven sobretot els caballs, els ases o mules i els bous per desplaçar-se 

La caça també era molt freqüent al poble, ja que era un bon mitjà per poder-se 
alimentar. Al poble ho podien fer amb regularitat, ja que tenien el bosc a la 
vora. 

Igual que la caça, la pesca també era un bon sistema per aconseguir menjar. 

Un sistema molt utilitzat per conrear era el guaret, aquest consistia en deixar 
reposar una parcel·la durant un període de temps i així aquesta recuperava la 
fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear. 

Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a les zones construides durant 
la primera i la segona revolució industrial compreses entre els segles XIX – XX. 
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CIUTATS INDUSTRIALS 

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps tenen uns carrers no tan irregulars com els del casc antic, 
també podem observar que els edificis són més alts però que estan en mal 
estat i la població ha augmentat. 

Les ciutats industrials estan marcades sobretot pel fet de l’incorporació de 
màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer augmentar molt el 
nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar convertint en una 
petita ciutat. 

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, i que la gent que 
encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida millor. Aquesta gent vivia 
en barris obrers situats a la periferia. Durant aquesta època van aparéixer 
grans avenços que poc a poc anirien evolucionant. La màquina de vapor n’es 
un exemple el qual més endavant es va convertir en el motor de benzina. 
Durant la industrialització van apareixer altre coses parlant de maquinaria; com 
nous cultius, adobs naturals i la rotació triennal. Aquests pertanyen a la primera 
revolució industrial. Són característics de la segona revolució industrial els 
adobs químics, els pesticides, els monocultius... I apareix l’agricultura de 
mercat, per tant ara ja no es conrea per sobreviure  sinò per vendre-ho i 
extreuren beneficis; tot aixó resulta més fàcil gràcies a els adobs, els 
pesticides, però sobretot a l’aparició de màquines que ajuden a fer les feines 
del camp, com el tractor i als hivernacles, que permeten cultivar durant l’any. La 
rotació triennal que abans he mencionat consisteix a conrear 2 parcel·les una 
de blat i l’altre de llegums i deixar a una tercera reposar (guaret), la qual servia 
de pastura. Per tant podem dir que duran l’industrialització es produeixen grans 
canvis molt importants. 

I ara per acabar ens desplaçarem cap a les zones residencials més properes i 
faré com en les anteriors una breu explicació de el que és una ciutat 
postindustrial. 

 

 

 

 43



CIUTAT POSTINDUSTRIAL 

El primer que s’ha de dir és que durant l’època postindustrial les activitats 
industrials han estat desplaçades del centre urbà i han anat a parar a la 
periferia de la ciutat. 

A la ciutat postindustrial els carrers són amples i regulars i les cases i els pisos 
estan en bon estat. 

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat es que 
“esta feta” per donar una bona calitat de vida. La ciutat postindustrial consta de 
forçes zones verdes, de molts serveis, d’habitatges, d’oficines i moltes 
d’aquestes ciutats estan recuperant i renovant el centre històric. 

A les ciutats el preu del sòl cada cop s’encareix més i les facilitats en els 
sistemes de comunicació i de transport han afavorit el poblament. 

Respecte l’agricultura hi ha agut canvis, a aparegut l’agricultura biològica, els 
productes transgènics i el sistema hidropònic,que serveix per cultivar sense 
necessitat d’utilitzar la terra ja que les plantes es posen directament a l’aigua i 
aqueta ja conté tots els nutrients que necessita per crèixer.

Bé, esperem que hagin disfrutat de la visita i que els hagi agradat força. 
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Text núm. 04 

Autor: Albert D. 

Títol: VISITA A LA CIUTAT DE PLAMICONA 

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. Aquí s’hi ha trobat restes de l’època 
prehistòrica, concretament del neolític, i es te la certesa que els romans també 
van estar aquí. També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia. 

CIUTAT PREINDUSTRIAL 

Del neolític s’han trobat restes de cabanes, de sitges i d’enterraments. Les 
cabanes eren enfonsades amb base circular, per a mantenir la temperatura i 
per tenir una distribució fàcil. A les sitges s’hi varen trobar restes de blat, 
principalment, amb el que demostra que practicaven l’agricultura de 
subsistència, ja que no tenien amb qui comerciar degut a que la comunicació 
es feia difícil entre els poblats. A les tombes s’hi ha trobat collars i 
ornamentació del vestit, també algunes pells i, com no, ossos. Això ens 
demostra que la gent vestia amb pells i portaven ornaments. 

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per uns 
documents trobats en unes excavacions. A Plamicona i va haver un gran 
campament militar i un gran port militar: els romans varen arribar aquí en 
vaixells i van establir el seu campament aquí, a Plamicona, perquè estava a 
dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu Banticorerillo) i en front del mar, la 
situació idònia, perquè veien qui s’apropava pel terra i pel mar i tenien accés 
molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar davant. Aquí es va establir un port 
comercial molt important, un dels més importants de l’època, on arribaven 
mercaderies des de la costa europea, la nord-africana i el pròxim orient, en 
vaixell per suposat. 

A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van ser 
traslladats a l’exterior del perímetre urbà perquè l’espai dins de les muralles 
estava molt sol·licitat i ocupat. En aquests temps, hi van arribar molts 
immigrants degut a que era una ciutat molt pròspera i perquè era molt 
pròspera, degut a que també oferia moltes oportunitats per a treballar: es podia 
treballar al port, al camp... En aquesta era es varen construir molts dels carrers 
que avui ocupen el casc antic. També se’n van empedrar alguns dels més 
concorreguts per a que la gent que anava en carro o a cavall pogués anar més 
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còmodament. Les cases es van començar a construir amb tova, una barreja de 
fang i palla, que resistia i aguantava més que les cases fetes amb pals que, 
amb el vent cedien i s’havien de reconstruir. Això no volia dir que aquest 
material de construcció no cedis ni que no es trenqués. Al final de l’època van 
sorgir les agrupacions de gent que feien el mateix ofici, els gremis, un preludi 
de les indústries associades. Els locals comercials que avui estan al centre 
urbà, abans van ser utilitzats per els artesans per a fabricar els seus productes. 
Els gremis s’agrupaven per carrers i a cada carrer s’hi ajuntaven alguns 
artesans que feien la mateixa feina, per a que fos més fàcil trobar els 
productes. 

CIUTAT DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també es 
buscava la continuïtat dels carrers. Les indústries es varen establir al centre de 
les ciutats. També es va construir l’eixample de la ciutat on avui dia hi viu la 
major part de la gent de la ciutat. A Plamicona hi va arribar el ferrocarril i es 
varen empedrar tots els carrers. La gent es va començar a vestir tots a “la 
moda” degut a la invenció de la indústria tèxtil. Van començar a aparèixer els 
primers serveis. El port però, continuava sent la via d’enviament de 
mercaderies més important. 

CIUTAT DE LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja que 
els cotxes eren més utilitzats cada cop degut a que els preus baixaven. Es van 
construir molts polígons d’habitatges per als obrers que venien  treballar a les 
indústries de la ciutat que estaven desplaçant-se a les afores i es situaven en 
altres polígons, en aquest cas els industrials. La gent anava a treballar amb 
monos de treball, tots uniformats. Els habitatges dels polígons eren petits i 
estrets, sense ascensor i mal ventilats. Es construïen amb estructures 
metàl·liques i plaques que tapaven i aïllaven de l’exterior. Aquest blocs 
d’habitatges estaven sovint construïts amb materials defectuosos o de poca 
qualitat; en conseqüència ara se n’estan tirant a terra alguns, per a no córrer el 
risc de que es caiguin amb gent a dins. Els serveis eren cada cop més 
abundants i els que eren públics estaven creixent 
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CIUTAT POSTINDUSTRIAL 

Avui en dia, a Plamicona: 

- Es construeixen nous habitatges en substitució d’altres en mal estat, ja per ser 
molt vells o per estar a punt de caure. 

- Els carrers són amples i amb voreres no gaire amples; el cotxe i el ciclomotor 
s’han convertit en els vehicles més usats per la població per a moure’s per la 
ciutat. 

- Hi ha força comerços especialitzats i també hi ha grans superfícies comercials 
i complexos d’oci, com Decathlon City o La futbolista, on hi ha comerços, 
cinemes, bars... Aquests complexos de recent aparició estant dificultant la vida 
dels petits comerciants. 

- Els serveis s’han fet més nombrosos i són quasi tots públics: tothom té dret a 
utilitzar-los 

- Les indústries segueixen a les afores, sense estorbar. Al centre hi ha 
despatxos i cases. 

- A les afores de la ciutat hi ha l’aeroport i sota ponts, l’agricultura de 
subsistència d’avui dia: jubilats amb un hortet per a passar els matins i per a 
obtenir algunes verdures. 
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Text núm. 05 

Autor. Auri G. 

Títol: - 

La ciutat que visitarem va néixer cap el s. III a.C. Al casc antic hi podem veure 
diferents restes arqueologiques procedents de la civilització romana. Al voltant 
de l’actual casc antic hi havia les muralles de la ciutat, de les quals es poden 
veure algunes restes. També podem observar algunes restes dels habitatges 
de l’epoca romana, la domus i insula. En aquella epoca només hi havia petits 
comerços d’artesans. Podem observar com, després de la ocupació 
musulmana, van quedar algunes mostres del seu pas com mesquites o algunes 
cases construides caracteristicament. Després, amb la reconquista cristiana, 
aquesta mesquita d’aquí va ser utilitzada com a església pels cristians. 
Aquests, van construir unes noves muralles que veurem més endavant. 
Aquesta va ser l’època medieval, de la que en van quedar les muralles i el 
castell. La vida en l’època dels castells feudals era radicalment diferent. Ara 
veurem la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant la 
primera revolució industrial. Als afores de les ciutats, com en aquella zona 
d’allà, es van construir les fàbriques. Al voltant d’elles, es van construir 
habitatges per als obrers, que vivien en males condicions. Aquí al darrera hi 
podem veure l’antiga fabrica, que ara és un museu de la ciencia. També es 
construïen fabriques molt més lluny de les ciutats, formant les colonies 
industrials. 

Amb la segona revolució industrial es van començar a construir els polígons 
d’habitatges i zones residencials. Degut a la popularització del cotxe ja no es 
constreixen colonies industrials. El fet que els obrers puguin viure a les ciutats, 
sumat a la immigració, fa que es comencin a construir pisos molt petits i amb 
males condicions, que es construeixen en bloc, prefabricats. A l’època 
postindustrial la ciutat ja és molt més avançada. A aquella zona que veuen 
darrera meu poden veure noves zones residencials. Les cases tenen sistemes 
molt avançats de seguretat, de control de la casa, etc. 
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Text núm. 06 

Autora: Casandra L. 

Títol: ITINERARIO: CADA PASO POR LA CIUDAD DE BCN 

1. Murallas de la Barceloneta 

2. Castillo de Mont Juic 

3. Barrio Gótico 

4. Ind. Abandonada de l’Eixample 

5. Belbitge 

6. Valle del Jardín 

7. Parque de los Naranjos 

1r paso 

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos este 
lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos de 
viviendas. Antiguamente la gente se agrupaba en pequeños nucleos aislados. 
En la Edad Antigua la ciudad tenia el máximo poder político, económico y 
religioso. La cultura griega y romana era muy planeadora y organizadora, ya 
que nos lo demuestran tan solo en la estructura de las ciudades; utilizaban 
planos ortogonales, es decir, la ciudad  era una cuadrícula. Lógicamente los 
romanos lo construian así porque forma de llegar al centro era mucho más 
rápida y fácil. 

2º paso – El castillo de Montjuic 

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el Castillo 
de Mont Juic, para poder reflejar un poco la constitución de la ciudad en la 
época Medieval. La ciudad, el centro económico, lo tenian emurallado porque 
antiguamente devian protegerse de los ataques, la ciudad era un lugar de 
refugio; ya que podian padecer de los ataques que intentaban conquistar 
territorios. Tambien en la ciudad se encontraba un castillo, donde vivía el 
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senyor feudal, alrededor de las murallas todo eran campos, donde los 
campesinos cosechaban sus alimentos. 

3º paso – El barrio Gótico 

Ahora nos adentramos en el corazón de Barcelona. Las calles de este barrio 
reflejan las antiguas ciudades medievales... En el centro de la ciudad situaban 
el mercado y pequeños comercios. 

4º paso – Ind. Abandonada de l’Eixample 

Nos situamos en un barrio que fue construido en el siglo XIX. En esta época 
Barcelona vivía una temporada de gran massa emigratoria, el llamado exodo 
rural, cuando los campesinos decidian avandonar sus campos, sus masias, 
para remplazarlos por la ciudad (el centro económico), donde esperaban 
encontrarse con la ilusión un “buen futuro para nuestros hijos”, y unas 
condiciones dignas para vivir. Pero sin embargo, se encontraron con unas 
viviendas humildes, en malas condiciones. Trabajo si que lo tenian, pero con la 
llegada de la Rev. Ind. la gran masa migratoria hacia la ciudad no dejó el 
suficiente tiempo y tubieron que construir nuevamente edificios, donde poder 
colocar cuantas mas familias mejor, obreras, en la periferia de la ciudad. Asi 
fueron creados los barrios obreros. 

Los obreros trabajaban para vivir, y vivían para trabajar. Recibían a cambio un 
lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir. 

5º paso – Belbitge 

Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX. Un ejemplo de barrio que 
fue construido en la periferia de la ciudad, junto a las fábricas, pero que 
lentamente a sido absorvido y acoplado por la ciudad. Por aquel entonces las 
murallas ya se habian tirado abajo porque impedian el crecimiento, habitados 
por familias trabajadoras. A simple vista podemos darnos cuenta de que la 
calidad no es del todo buena, y esteticamente no son agradables. En los años 
60 y 70 Barcelona vivió otra fuerte emigración, de gente de otras partes de 
España, que venian a buscar trabajo a la ciudad. 

El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse demograficamente fue el 
causante de tener que construir barrios de este tipo. La gente podia 
alimentarse del escaso salario que recibian, y los medios de transporte no 
llegaban casi hasta estos puntos, y eso hacía que se aislaran 
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6º paso – El mundo actual 

Caminamos hacia el oeste de BCN, este es un lugar mas actual, apreciamos 
muchas más zonas verdes, casas unifamiliares con jardín, veredas anchas, 
respirables, iluminadas. En este lugar se instalaban centros  de negocios y 
tiendas. La gente que habita estos barrios son familias, que muchas de ellas 
trabajan en el sector terciario. Tambien es una zona de mucha circulación, 
pasan todo tipo de transportes, claro que  tambien las zonas verdes sirven 
como un lugar de reposo y de descanso. Tambien  como barrio postindustrial, 
aquí se halla una antigua fábrica reconstruida que hoy en dia ha sido utilizada 
como uso de museo. 

Ultimo paso – Parque de los naranjos 

Vuestro trayecto finaliza en un grande parque, muy verde y florido, situado al 
lado del barrio jardín, donde pueden guadir de mucha tranquilidad y naturaleza. 
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Text núm. 07 

Autor: Pau L. 

Títol: BARCELONA, AL LLARG DEL TEMPS 

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial, ja que és on es va originar la ciutat. Es va originar aquí 
perquè és un punt alt de la ciutat, ja que la ciutat necessitava defensar-se, i si 
està amb turó, será més difícil accedir-hi. Ara continuem, podem veure carrers 
com el carrer Argenteria, que indica que aquí hi treballaven els argenters. Si 
seguim podem veure el tipus d’edificis, que són antics, perquè ja fa molt temps 
que estan fets. Els carrers són estrets, perque s’aprofitava el màxim espai per a 
construir edificis, ja que hi havia molts habitants. Antiguament, els camins eren 
de terra i hi pasaven carros. Com veiem, aqui no hi ha zones verdes, perquè la 
gent no disfrutava d’elles i a de més no hi ha espai per a elles.  

Ara continuem i anem al barri de Gràcia, que antigament era un poble 
independent, però que es va anexionar a Barcelona perquè va acabar estant al 
costat, ja que la ciutat havia crescut molt. 

El barri de Gràcia és un exemple de ciutat de la primera revolució industrial, ja 
que hi havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents del camp, que 
buscaven una vida millor. Si nem pel torrent de Gràcia, veurem el tipus 
d’edificis i carrers, que ara ha canviat molt perquè ja no hi ha industries, ja que 
han marxat a la perifèria. Ara, ens allunyem una mica de Barcelona i ens en 
anem a Bellvitge, un clar exemple de la ciutat de la segona revolució industrial. 
Els edificis no són de molt bona qualitat, ja que es van fer ràpid, perquè es 
necessitaven de molta urgència. A cada edifici hi cap molta gent, perquè són 
molt grans, ja que van ser construits d’aquesta manera perquè es creia 
necessari. Els carrers són amples i asfaltats, fets per que hi circulin cotxes. Al 
voltant de Bellvitge hi ha camps, que gairebé son inexistents. També són 
inexistents a tot el voltant de Barcelona, perquè l’agricultura està més al 
interior. Ara tornem a Barcelona, exactament al barri de la Vila Olímpica, un 
barri amb les zones ben organitzades i planificades. És un barri clarament post-
industrial, ja que te comerços, edificis recent construits o remodelats, zones 
verdes..., perquè la gent de la ciutat cada cop demana més serveis, que son 
necessaris, per una bona qualitat de vida, ja que la te la tornaria més còmoda. 
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Text núm. 08 

Autora: Núria L. 

Títol: VISITA GUIADA PER NALLRUIM 

Estem a la plaça de la vila, aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents 
cinquanta-dos anys, aproximadament, es va aixecar aquesta església. Abans, 
el cementiri, estava situat a on ara hi tenim la pista parroquial, que, 
pròximament es convertirà en una església perquè al mossèn d’aquesta 
parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte. El cementiri es 
col·locava al costat d’aquest recinte, perquè a l’edat mitjana la gent creia que si 
no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al cel perquè no estaven en 
territori sagrat. Desprès, el van traslladar a la perifèria, a prop d’on hi ha el 
polígon industrial, que ara en la actualitat son cases. Més tard, el van tornar a 
traslladar a la localització actual, al costat de l’autopista, a l’entrada de Nallruim. 
No poden deixar en pau ni els morts. El casc antic de Nallruim, també es 
caracteritza per tenir carrers estrets i l’estructura dels carrers també la té 
irregular degut a que els carrers i les cases estan edificats d’una manera 
desordenada degut a que abans no es miraven tan la manera en la qual eren 
construïts. Casi tot el que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de 
vinyes, degut a que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats 
per buscar una feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més 
bones que si visquessin en un poble petit en el qual (no) hi havia els serveis 
imprescindibles. 

La gent, si s’havia de moure, generalment ho feien amb carro o a cavall. La 
gent d’aquest poble, Nallruim, anava vestida amb roba de pagesos, perquè és 
justament el què eren. El doctor Fleming, era l’últim carrer d’aquella zona fa 
més de vint-i-cinc anys enrere. La part de darrere, eren tot vinyes i el que ara 
és Vallsuau, allò era un penya-segat amb bosc que els que ho anaven a 
edificar ho van “destruir” amb l’incendi l’any 1994 aproximadament per poder-hi 
construir cases sense ningun impediment. Aquell incendi, va cremar fins i tot al 
davant de les cases que hi ha a prop del parc de la Betzuca. Quant totes les 
indústries van venir aquí, a Nallruim, es van instal·lar al que abans era la 
perifèria, que ara ha quedat una mica absorbit per les cases i pisos que han 
anat construint. Hi han uns pisos, que estan entre el que ara és el centre 
educatiu Sant Quirze i el que és el Ceip Purificació Sales Xandri (els livings), i 
uns altres que estan molt a prop de l’església, a la plaça de Sant Quirze i Santa 
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Julita (aquests es diuen els pisos del sindicat) que son semblants als de 
Bellvitge, prefabricats amb finestres molt petites, estan fets amb làmines que ja 
estan fetes i es construeixen de manera molt ràpida. Aquests, es construïen a 
la perifèria i eren els barris obrers. La gent hi viu en unes condicions 
millorables. Les constructores, han anat construint cada vegada més enllà i 
Nallruim no s’ajunta amb la ciutat del costat, la més propera al cementiri, 
perquè l’autopista ho impedeix. Avui en dia, la gent no te en compte el que era 
Nallruim i en el que s’ha convertit gràcies a uns especuladors del sòl que 
només busquen enriquir-se. 
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Text núm. 09 

Autor: Àlex M. 

Títol: REDACCIÓ (POBLE IMAGINARI) KARLING 

A l’entrada del poble trobem una masia de l’época preindustrial reformada i 
encara te objectes característics el carro servia per carregar les collites si 
cultivaven cereals. Es ferà servir l’arada també per llaurar el camp. 

Més endavant pel carrer major trobem la fabrica que s’ha reutilitzat pero que 
antigament funcionava amb carbó però ara funciona amb electricitat. 

Al costat del nou ajuntament trobem el gran centre comercial que va ser fundat 
l’any 1954 a la 2ª revolució industrial allà hi ha tota mena de productes i en 
menys de mitja hora surts amb el carro ple i molt bé de preu. 

Karling a pesar de no ser massa gran té una bona xarxa de transports deu 
autobusos que van cap els pobles del costat i les  afores i dos que van del 
poble i la platja i el port. El port es un port comercial on es porta el carbó de la 
mina per bendre’l a l’estranger. També té una estació de tren dels ferrocarrils 
catalans que va a la capital. La vestimenta es normal de la postindustrial però 
cada any el 25 de setembre es fa  la festa de l’edat mitjana i tots els vilatans es 
vesteixen com abans i s’organitzen activitats relacionades amb l’edat mitjana 
com tir amb arc, muntada a caball, tornejos medievals, etc... i també un gran 
apat. 

En el poble l’any 1984 es va construir un polígon d’habitatges prefabricats 
d’ajuda per al jovent són habitatges de poca qualitat i molt elevats i amb uns 
preus molt baixos. 

Després agafém un carril bici que ens porta  per la vora del bosc i les cases de 
les afores del poble fins al hivernacle del garden centre que es de l’época post-
industrial es una gran extensió on si cultiva tota mena de plantes en el seu 
interior veiem la gran tecnologia desde ordinadors que ajusten el rec, las 
temperatura de l’ambient, la temperatura del aigua, la humitat, la pressió, etc. 
fins a sales de germinació on es porten les llavors es planten i les tenen allà en 
molt bones condicions per la seva germinació. 
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Després de la visita tornem a agafar les bicis i tornem cap al poble fins el 
restaurant cal Tomàs per menjar el sopar típic de la comarca i aquí es on 
finalitzem la ruta. 
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Text núm. 10 

Autor: Dani M. 

Títol: CAN PIXA RELLISCA 

Aquesta ciutat te una zona PREINDUSTRIAL que se’n diu nucli antic ja que hi 
ha tallers i cases antigues on treballàven els artesants. També hi ha una 
esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un lloc on tot el poble es 
reunia per xerrar. La gent vivia majoritariament de l’agricultura i de la ramaderia 
ja que només hi havia aquesta posibilitat si no treballaven de artesans, que hi 
havia relativament pocs. L’agricultura era de subsistencia ja que la gent no era 
gaire rica i no tenien prou producció per vendre lo que sobrava. La ramaderia 
no es practicava molt ja que tot era muntanya i no hi havia camps per els 
ramats, encara que algun ramat hi havia. Els vestits eren molt pobres, es 
vestien amb draps ja que la gent era molt pobre, fins i tot el més ric de tot el 
poble també vestia amb draps. Els transports es feien amb carros i amb força 
animal perque  no hi havia cap tipus d’energia que no fos la humana o l’animal. 
El comerç era casi nul però hi havia una petita part  de artesans que venien lo 
que feien, per guanyar diners i ademés també es quedaven amb una petita part 
de lo que produien. Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia 
servir la fusta per construir. 

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. No 
hi ha sector primari ja que s’aprofita tot l’espai per construir edificis, industries, 
petits comerços i grans magatzems on es practica també el comerç, ja que pots 
trobar-hi moltes coses. Ara la gent va vestida de moltes maneres diferents ja 
que al llarg del temps han anat sortint diferents tipus de roba perque s’han 
descovert molts materials nous. Els transports també son molt diferents que la 
etapa preindustrial ja que s’ha descovert el petroli i moltes mes energies que no 
son humanes ni animals. Les cases, es a dir, els habitatges  no són igual que 
avans, ja que existeixen cases i pisos i són de diferent material. 
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Text núm. 11 

Autora: Maria R. 

Títol: UNA CIUTAT IMAGINÀRIA 

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. Els orígens de Cropa es 
remunten fa un milió i mig d’anys. Quan encara hi havia els homo erectus. Ara 
entrarem al museu d’arqueologia de Cropa. Els homo erectus, fabricaven eines 
amb els ossos dels animals que caçaven, també fabricaven eines amb pedres, 
que anaven fent-les afilades perquè tallessin més, les feien afilades, picant-les 
amb altres pedres. 

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, etc. 
També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant per poder 
escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i per escalfar-se 
als hiverns. 

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. Als jaciments de Cropa, s’han 
trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, d’os i pedra, la mandíbula 
d’un individu d’uns 5 anys, etc. 

Desprès de l’home va aparèixer l’home sapiens neanderthalis va aparèixer fa 
uns 100.000 anys, aquí també s’elaboren eines, però són molt més elaborades, 
també utilitzen el foc, per caçar espantant les preses. Aquestes habiten en 
coves, que estan molt més protegits, i una cosa molt important, és que ja 
enterraven els morts. Aquests es trobaven a Europa i a Palestina, als jaciments 
de Cropa, també s’han trobat restes arqueològiques de l’homo sapiens 
neandertalensis, s’han trobat bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha 
trobat un crani i diverses dents i ossos d’un cos d’homo sapiens 
neanderthalensis. 

Després d’aquests, van aparèixer els homo sapiens sapiens, ho sigui nosaltres. 
Van aparèixer fa uns 40.000 anys. Aquests van fer avenços molt importants 
d’Agricultura i la ramaderia. També tenien armes i eines però encara més 
elavorades i més perfeccionades. Aquest ja va començar a fer pintures 
rupestres, sobre que caçaven, i que havien caçat. Van aparèixer a Europa i o 
Àsia. 
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Ara anirem al museu d’Història, i desprès, farem una visita de tot el que veurem 
al museu, però per la ciutat . 

La ciutat preindustrial 

A la ciutat preindustrial, l’agricultura era de subsistència, la gent tenia el seu 
hort, i allà conreava tot el necessari per a sobreviure. 

El sistema bàsic de conreu que es feia servir era el guaret, que consistia en 
dividir la terra en dues parts una es conreava i l’altre es deixava en repòs, 
perquè la terra s’anés fertilitzant, quan la terra conreada no era fèrtil, 
normalment al cap d’un any, canviaven de terreny, sembraven el que estava en 
repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven sense res, perquè es fertilitzes. 
Per sembrar els camps feien servir la força animal, ho sigui els animals, feien 
servir bous, però també podien fer servir cavalls i ases. 

En el camp dels transports, es feia servir bàsicament els carros, tirats per 
cavalls, bous i a vegades ases. Els vaixells eren o de vela o de rems. 

En els vestits acostumaven a anar amb camises i pantalons els homes a vestits 
les dones. 

La 1era Revolució Industrial 

Gràcies a la introducció de la maquinària, es va millorat tot el que era 
l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien servir adobs naturals, és a 
dir, els fems dels animals. El sistema de conreu, va canviar, ara ja no 
s’utilitzava el guaret (a la majoria de llocs) sinó que s’utilitzava la rotació 
trianual, que consistia en dividir el terreny  en tres parts, en una hi sembraven 
blat, en l’altre llegums, i l’altre reposava, o servia perquè els ramats pasturessin 
i anaven canviant de terreny cada any. 

Als transports, va aparèixer el motor de vapor, que va fer que evolucionés tot 
més depressa i el motor d’explosió. Els homes anaven vestits amb una camisa i 
uns pantalons, i les dones amb faldilles i el cabell recollit, perquè no se li 
enredes amb les màquines. 

Al voltant de les fàbriques es van construir barris obrers, per la gent que 
treballava a les fàbriques. 
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La segona Revolució Industrial 

Aquest segle, l’agricultura va canviar molt, ara els adobs ja no eren naturals, 
sinó químics, també tiraves pesticides a les plantes perquè no agafessis ni 
plagues d’insectes ni cap malaltia. L’agricultura és molt més mecanitzada i, hi 
ha monocultius (si conrea un sol producte) i hivernacles, perquè hi hagi un 
producte durant tot l’any. A causa d’això hi han excedents. I això fa que es 
vengui tot el que sobra, agricultura de mercat. 

Els transports també evolucionen molt gràcies al motor de benzina, apareixen 
avions, naus especials, automòbils, transatlàntics, trens de llarg recorregut, etc. 

Ciutat postindustrial 

Hi ha mes mecanització, agricultura biològica, productes transgènics, que són 
productes que han estat retocats geneticament 

També sorgeix un sistema nou, anomenat hidropònic, les plantes, estan a 
sobre de l’aigua, i l’aigua ja porta els nutrients necessaris per viure, així no 
necessiten terra. 

Amb els transports, sorgeixen els cotxes d’energia solar, el (?) i energies 
alternatives, que són menys contaminants i que no s’acaben mai. 

Ara farem un recorregut per la ciutat, veurem el que us he explicat un poblat 
dels homes sapiens sapiens, la ciutat preindustrial, la ciutat de la 1era i de la 
2ona Revolució industrial i per últim la ciutat postindustrial. 

Aquí s’acabarà el nostre recorregut 

(RECORREGUT) 

Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra. Adeu. 

 60



Text núm. 12 

Autor: Damià V. 

Títol: - 

La ciutat de Monteart, és una ciutat mil·lenària, ja que va ser fundada l’any  (?)    
, però anteriorment ja estava habitat ja que es un lloc ric en recursos naturals, 
perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu com planes, 
muntanyes, rius, platges, etc. 

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la propera 
a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, per a poder 
sobreviure. Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, perquè no 
coneixien més materials per fer roba, ja que no feia gaire falta trobar 
alternatives perquè aquest tipus de roba els produïa el servei necessari. 

Més tard el poble va passar a formar part  de l’imperi romà, que va fer 
evolucionar al poble notablement, però no queden restes. 

Quan va caure l’imperi, el poble es va traslladar en un lloc més elevat perquè 
era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses. 

La gent, que abans s’alimentava de peix, carn i verdura va passar a menjar 
peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única que es podia 
permetre menjar carn més cops, perquè van començar a aparèixer les classes 
socials. Per això, les diferents classes van començar a vestir diferent, els rics 
amb roba  molt elegant, (?) i materials de primera, de millor calitat... perquè 
s’ho podien permetre, però els pobres es feien la roba ells mateixos i amb llana 
o cotó, de molta calitat, ja que l’extreien del seu bestiar perquè no es podien 
permetre comprar roba. 

Aquí podem observar les restes de les muralles que han estat restaurades 
actualment. També es pot observar el castell, que, més tard, el segle XVIII, en 
la revolució industrial, va ser abandonat, ja que no necessitaven defensar-se, 
perquè no tenien enemics ni raons per ser-ho. Si em segueixen podran veure 
aquesta fàbrica, una de les més  importants de l’època, era una fàbrica gran, 
com totes, ja que tenien molta maquinària i personal, perquè així pujaven els 
beneficis. Seguien havent diferencies socials grans, però algú havia millorat. La 
gent vestia amb roba simple i vella, perquè  no guanyaven el suficient per 
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comprar-se més roba i se la feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per 
així ell ser més ric. 

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, però 
no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho permetien o 
perquè la tecnologia no havia avançat prou. 

Si entrem a aquesta sala podrem observar els vehicles que s’utilitzaven a partir 
de la 1a revolució industrial. Abans d’aquest fet es desplaçaven gràcies a la 
força animal, però un cop va haver la indústria, es van començar a crear algun 
que altre cotxe, però esta clar que era per la gent rica, perquè eren molt cars, 
perquè hi havia molts pocs i era una cosa nova. 

Aquí finalitza la visita, espero que els hagi agradat. 
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Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està per la 
època de la 1ª revolució industrial) (text núm. 01). 

Tota la roba que portaven i porten les aconseguien i l’aconsegueixen “baratant” 
(intercanviant diferents objectes de diferents valors (text núm. 01). 

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el que 
només cultiven les terres (passem per davant d’ell) (text núm. 01). 
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Romans i Ibers van ser els emprenedors de la utilització dels adobs per als 
seus camps (per això les terres actuals són tan fèrtils) (text núm. 01). 

A la edat mitjana es va ignorar bastant l’agricultura ja que per la mala condició 
dels aliments produïa greus malalties com la pesta o plagues (text núm. 01). 

A la e. Moderna, amb la descoberta d’Amèrica, els karlinians van començar a 
comerciar per els mars Índic, Atlàntic i Pacífic, venent i comprant la seva única 
matèria: l’adob (text núm. 01). 

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, ja que 
necessiten els seus fems per produir l’adob (passem per davant d’una granja 
plena  de bestiar) (text núm. 01). 

A molts dels karlinians no els hi agrada la roba que porten i el que fan es 
treballar a les fàbriques on allà els hi donen uniforme gratis (simples peces de 
cotó) (text núm. 01). 

Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants (text núm. 01). 

Actualment, els habitatges  s’han millorat molt gràcies als guanys dels adobs 
(cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) ( text núm. 01). 

En aquell llavors la gent vivia malament perque hi havia molta pobresa sovint 
no tenien que emigrar però el més habitual eren les sopes de ceba i el pa (text 
núm. 02). 

Vestien amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien gastar els 
diners en roba (text núm. 02). 

La ciutat o el poblat no seguia ningún tipus de traçat bueno l’irregular perque 
alhora de construir-se les cases no feien planols  (text núm. 02). 

Gracies al surgiment de la maquina de vapor van anar prosperant ja no havien 
de fer els viatges amb burro els podien fer amb tren o en vaixell (text núm. 02). 
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Alguna gent as va anar a les ciutats a viure i va anar deixant el camp la gent ja 
cada vegada vivia millor perque cada vegada la industria estava més 
tecnificada i produia més llavors hi havia més treball la gent podia menjar millor 
i vestir millor (text núm. 02). 

Van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es vivia millor a la ciutat 
(text núm. 02). 

Com que no hi cabia tota la gent a la ciutat van començar a construir els 
poligons d’habitatge com el de belvitge que eren blocs alts i prefabricats van fer 
un munt d’edificis barats i de molt poca qualitat i així són ara que la meitat d’ells 
estan que es cauen (text núm. 02). 

Tambe amb la tecnificació de la industria siderurgica va anar proliferant el tren 
de vapor i van començar a construir-se moltes linies de tren (text núm. 02). 

Quan els hi sobrava part d’alguna collita anaven al mercat, que era força petit, i 
ho venien (text núm. 03). 

La caça també era molt freqüent al poble, ja que era un bon mitjà per poder-se 
alimentar (text núm. 03). 

Al poble ho podien fer amb regularitat (sortir a caçar), ja que tenien el bosc a la 
vora. (text núm. 03). 

Un sistema molt utilitzat per conrear era el guaret, aquest consistia en deixar 
reposar una parcel·la durant un període de temps i així aquesta recuperava la 
fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear (text núm. 03). 

L’incorporació de màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer 
augmentar molt el nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar 
convertint en una petita ciutat (text núm. 03). 

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, i que la gent que 
encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida millor (text núm. 03). 

I apareix l’agricultura de mercat, per tant ara ja no es conrea per sobreviure  
sinò per vendre-ho i extreuren beneficis; tot aixó resulta més fàcil gràcies a els 
adobs, els pesticides, però sobretot a l’aparició de màquines que ajuden a fer 
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les feines del camp, com el tractor i als hivernacles, que permeten cultivar 
durant l’any (text núm. 03). 

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat (la ciutat 
postindustrial) es que “esta feta” per donar una bona calitat de vida. La ciutat 
postindustrial consta de forçes zones verdes, de molts serveis, d’habitatges, 
d’oficines i moltes d’aquestes ciutats estan recuperant i renovant el centre 
històric (text núm. 03). 

Les facilitats en els sistemes de comunicació (de la ciutat postindustrial) i de 
transport han afavorit el poblament (text núm. 03). 

Les cabanes (del Neolitic) eren enfonsades amb base circular, per a mantenir 
la temperatura i per tenir una distribució fàcil (text núm. 04). 

A les sitges (del Neolític) s’hi varen trobar restes de blat, principalment, amb el 
que demostra que practicaven l’agricultura de subsistència, ja que no tenien 
amb qui comerciar degut a que la comunicació es feia difícil entre els poblats 
(text núm. 04). 

A les tombes (del Neolític) s’hi ha trobat collars i ornamentació del vestit, també 
algunes pells i, com no, ossos. Això ens demostra que la gent vestia amb pells i 
portaven ornaments (text núm. 04). 

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per uns 
documents trobats en unes excavacions (text núm. 04). 

Els romans varen arribar aquí en vaixells i van establir el seu campament aquí, 
a Plamicona, perquè estava a dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu 
Banticorerillo) i en front del mar, la situació idònia, perquè veien qui s’apropava 
pel terra i pel mar i tenien accés molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar 
davant (text núm. 04). 

A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van ser 
traslladats a l’exterior del perímetre urbà perquè l’espai dins de les muralles 
estava molt sol·licitat i ocupat (text núm. 04). 

En aquests temps,(a l’epoca medieval) hi van arribar molts immigrants degut a 
que era una ciutat molt pròspera i perquè era molt pròspera, degut a que també 
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oferia moltes oportunitats per a treballar: es podia treballar al port, al camp (text 
núm. 04). 

També se’n van empedrar alguns (carrers) dels més concorreguts per a que la 
gent que anava en carro o a cavall pogués anar més còmodament (text núm. 
04).  

Les cases es van començar a construir amb tova, una barreja de fang i palla, 
que resistia i aguantava més que les cases fetes amb pals que, amb el vent 
cedien i s’havien de reconstruir (text núm. 04). 

Els gremis s’agrupaven per carrers i a cada carrer s’hi ajuntaven alguns 
artesans que feien la mateixa feina, per a que fos més fàcil trobar els productes 
(text núm. 04). 

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també es 
buscava la continuïtat dels carrers (text núm. 04). 

La gent (de la primera revolució industrial) es va començar a vestir tots a “la 
moda” degut a la invenció de la indústria tèxtil (text núm. 04). 

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja que 
els cotxes eren més utilitzats cada cop degut a que els preus baixaven (text 
núm. 04). 

Es van construir (a la segona revolució industrial) molts polígons d’habitatges 
per als obrers que venien  treballar a les indústries (text núm. 04).  

Aquest blocs d’habitatges (de la segona revolució industrial) estaven sovint 
construïts amb materials defectuosos o de poca qualitat; en conseqüència ara 
se n’estan tirant a terra alguns, per a no córrer el risc de que es caiguin amb 
gent a dins (text núm. 04). 

(A la ciutat postindustrial) Es construeixen nous habitatges en substitució 
d’altres en mal estat, ja per ser molt vells o per estar a punt de caure (text núm. 
04). 
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(A la ciutat postindustrial) Els carrers són amples i amb voreres no gaire 
amples; el cotxe i el ciclomotor s’han convertit en els vehicles més usats per la 
població per a moure’s per la ciutat (text núm. 04). 

(A la ciutat postindustrial) Hi ha força comerços especialitzats i també hi ha 
grans superfícies comercials i complexos d’oci, com Decathlon City o La 
futbolista, on hi ha comerços, cinemes, bars... Aquests complexos de recent 
aparició estant dificultant la vida dels petits comerciants (text núm. 04). 

Degut a la popularització del cotxe ja no es constreixen colonies industrials (text 
núm. 05). 

El fet que els obrers puguin viure a les ciutats, sumat a la immigració, fa que es 
comencin a construir pisos molt petits i amb males condicions, que es 
construeixen en bloc, prefabricats (text núm. 05). 

La cultura griega y romana era muy planeadora y organizadora, ya que nos lo 
demuestran tan solo en la estructura de las ciudades; utilizaban planos 
ortogonales, es decir, la ciudad  era una cuadrícula. Lógicamente los romanos 
lo construian así porque forma de llegar al centro era mucho más rápida y fácil 
(text núm. 06). 

La ciudad, el centro económico, lo tenian emurallado porque antiguamente 
devian protegerse de los ataques, la ciudad era un lugar de refugio; ya que 
podian padecer de los ataques que intentaban conquistar territorios (text núm. 
06). 

El llamado exodo rural, cuando los campesinos decidian avandonar sus 
campos, sus masias, para remplazarlos por la ciudad (el centro económico), 
donde esperaban encontrarse con la ilusión un “buen futuro para nuestros 
hijos”, y unas condiciones dignas para vivir. Pero sin embargo, se encontraron 
con unas viviendas humildes, en malas condiciones. Trabajo si que lo tenian, 
pero con la llegada de la Rev. Ind. la gran masa migratoria hacia la ciudad no 
dejó el suficiente tiempo y tubieron que construir nuevamente edificios, donde 
poder colocar cuantas mas familias mejor, obreras, en la periferia de la ciudad. 
Asi fueron creados los barrios obreros (text núm. 06). 

Los obreros trabajaban para vivir, y vivían para trabajar. Recibían a cambio un 
lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir (text núm. 06). 
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Por aquel entonces las murallas ya se habian tirado abajo porque impedian el 
crecimiento (text núm. 06). 

En los años 60 y 70 Barcelona vivió otra fuerte emigración, de gente de otras 
partes de España, que venian a buscar trabajo a la ciudad (text núm. 06). 

(Referit a Bellvitge) El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse 
demograficamente fue el causante de tener que construir barrios de este tipo 
(text núm. 06). 

La gente podia alimentarse del escaso salario que recibian (text núm. 06). 

(Referit a Bellvitge) Los medios de transporte no llegaban casi hasta estos 
puntos, y eso hacía que se aislaran (text núm. 06). 

Caminamos hacia el oeste de BCN, este es un lugar mas actual, apreciamos 
muchas más zonas verdes, casas unifamiliares con jardín, veredas anchas, 
respirables, iluminadas (text núm. 06). 

Tambien es una zona de mucha circulación, pasan todo tipo de transportes 
(text núm. 06). 

(Referit a la Plaça Sant Jaume) Es va originar aquí perquè és un punt alt de la 
ciutat, ja que la ciutat necessitava defensar-se, i si està amb turó, será més 
difícil accedir-hi (text núm. 07). 

Ara continuem, podem veure carrers com el carrer Argenteria, que indica que 
aquí hi treballaven els argenters (text núm. 07). 

Si seguim podem veure el tipus d’edificis, que són antics, perquè ja fa molt 
temps que estan fets (text núm. 07). 

Els carrers són estrets, perque s’aprofitava el màxim espai per a construir 
edificis, ja que hi havia molts habitants (text núm. 07). 

Com veiem, aqui no hi ha zones verdes, perquè la gent no disfrutava d’elles i a 
de més no hi ha espai per a elles (text núm. 07).  

Anem al barri de Gràcia, que antigament era un poble independent, però que 
es va anexionar a Barcelona perquè va acabar estant al costat, ja que la ciutat 
havia crescut molt (text núm. 07). 
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El barri de Gràcia és un exemple de ciutat de la primera revolució industrial, ja 
que hi havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents del camp, que 
buscaven una vida millor (text núm. 07). 

(Referit a Bellvitge) Els edificis no són de molt bona qualitat, ja que es van fer 
ràpid, perquè es necessitaven de molta urgència (text núm. 07). 

(Referit a Bellvitge) A cada edifici hi cap molta gent, perquè són molt grans, ja 
que van ser construits d’aquesta manera perquè es creia necessari (text núm. 
07). 

(Referit a Bellvitge) Els carrers són amples i asfaltats, fets per que hi circulin 
cotxes (text núm. 07). 

(Referit al barri de la Vila Olímpica) És un barri clarament post-industrial, ja que 
te comerços, edificis recent construits o remodelats, zones verdes..., perquè la 
gent de la ciutat cada cop demana més serveis, que son necessaris, per una 
bona qualitat de vida, ja que la te la tornaria més còmoda (text núm. 07). 

Abans, el cementiri, estava situat a on ara hi tenim la pista parroquial, que, 
pròximament es convertirà en una església perquè al mossèn d’aquesta 
parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte (text núm. 08). 

El cementiri es col·locava al costat d’aquest recinte, perquè a l’edat mitjana la 
gent creia que si no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al cel perquè no 
estaven en territori sagrat (text núm. 08). 

El casc antic de Nallruim, també es caracteritza per tenir carrers estrets i 
l’estructura dels carrers també la té irregular degut a que els carrers i les cases 
estan edificats d’una manera desordenada degut a que abans no es miraven 
tan la manera en la qual eren construïts (text núm. 08). 

Casi tot el que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de vinyes, degut 
a que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats per buscar una 
feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més bones que si 
visquessin en un poble petit en el qual (no) hi havia els serveis imprescindibles 
(text núm. 08). 

La gent d’aquest poble, Nallruim, anava vestida amb roba de pagesos, perquè 
és justament el què eren (text núm. 08) 
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Les constructores, han anat construint cada vegada més enllà i Nallruim no 
s’ajunta amb la ciutat del costat, la més propera al cementiri, perquè l’autopista 
ho impedeix (text núm. 08). 

Avui en dia, la gent no te en compte el que era Nallruim i en el que s’ha 
convertit gràcies a uns especuladors del sòl que només busquen enriquir-se 
(text núm. 08). 

El port es un port comercial on es porta el carbó de la mina per bendre’l a 
l’estranger (text núm. 09). 

També hi ha una esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un lloc 
on tot el poble es reunia per xerrar (text núm. 10). 

La gent vivia majoritariament de l’agricultura i de la ramaderia ja que només hi 
havia aquesta posibilitat si no treballaven de artesans, que hi havia relativament 
pocs (text núm. 10). 

L’agricultura era de subsistencia ja que la gent no era gaire rica i no tenien prou 
producció per vendre lo que sobrava (text núm. 10). 

La ramaderia no es practicava molt ja que tot era muntanya i no hi havia camps 
per els ramats, encara que algun ramat hi havia (text núm. 10). 

Els vestits eren molt pobres, es vestien amb draps ja que la gent era molt 
pobre, fins i tot el més ric de tot el poble també vestia amb draps (text núm. 10). 

Els transports es feien amb carros i amb força animal perque  no hi havia cap 
tipus d’energia que no fos la humana o l’animal (text núm. 10). 

El comerç era casi nul però hi havia una petita part  de artesans que venien lo 
que feien, per guanyar diners i ademés també es quedaven amb una petita part 
de lo que produien (text núm. 10). 

Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia servir la fusta per 
construir (text núm. 10). 

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. on 
es practica també el comerç, ja que pots trobar-hi moltes coses (text núm. 10). 
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(A la ciutat postindustrial) No hi ha sector primari ja que s’aprofita tot l’espai per 
construir edificis, industries, petits comerços i grans magatzems (text núm. 10). 

(A la ciutat postindustrial) Ara la gent va vestida de moltes maneres diferents ja 
que al llarg del temps han anat sortint diferents tipus de roba perque s’han 
descovert molts materials nous (text núm. 10). 

(A la ciutat postindustrial) Els transports també son molt diferents que la etapa 
preindustrial ja que s’ha descovert el petroli i moltes mes energies que no son 
humanes ni animals (text núm. 10).  

(A la ciutat postindustrial) Les cases, es a dir, els habitatges  no són igual que 
avans, ja que existeixen cases i pisos i són de diferent material (text núm. 10). 

(Referit a l’homo erectus) També fabricaven eines amb pedres, que anaven 
fent-les afilades perquè tallessin més, les feien afilades, picant-les amb altres 
pedres (text núm. 11). 

(Referit a a l’homo erectus) També coneixien el foc, que això va ser un gran 
descobriment, tant per poder escalfar els aliments i matar molts virus que porta 
la carn crua, i per escalfar-se als hiverns (text núm. 11). 

(Referit a l’home sapiens neanderthalis) També utilitzen el foc, per caçar 
espantant les preses (text núm. 11). 

(Referit a l’home sapiens neanderthalis) Aquestes habiten en coves, que estan 
molt més protegits (text núm. 11). 

(A la ciutat preindustrial) El sistema bàsic de conreu que es feia servir era el 
guaret, que consistia en dividir la terra en dues parts una es conreava i l’altre es 
deixava en repòs, perquè la terra s’anés fertilitzant (text núm. 11). 

(A la ciutat preindustrial) Normalment al cap d’un any, canviaven de terreny, 
sembraven el que estava en repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven 
sense res, perquè es fertilitzes (text núm. 11). 

(A la primera revolució industrial) Gràcies a la introducció de la maquinària, es 
va millorat tot el que era l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien 
servir adobs naturals, és a dir, els fems dels animals (text núm. 11). 
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(A la primera revolució industrial) Les dones amb faldilles i el cabell recollit, 
perquè no se li enredes amb les màquines (text núm. 11). 

(A la primera revolució industrial) Al voltant de les fàbriques es van construir 
barris obrers, per la gent que treballava a les fàbriques (text núm. 11). 

(A la segona revolució industrial) Tiraves pesticides a les plantes perquè no 
agafessis ni plagues d’insectes ni cap malaltia (text núm. 11). 

(A la segona revolució industrial) Hi ha monocultius (si conrea un sol producte) i 
hivernacles, perquè hi hagi un producte durant tot l’any. A causa d’això hi han 
excedents. I això fa que es vengui tot el que sobra, agricultura de mercat (text 
núm. 11). 

(A la ciutat postindustrial) També sorgeix un sistema nou, anomenat hidropònic, 
les plantes, estan a sobre de l’aigua, i l’aigua ja porta els nutrients necessaris 
per viure, així no necessiten terra (text núm. 11). 

(A la ciutat postindustrial) Amb els transports, sorgeixen els cotxes d’energia 
solar, el (?) i energies alternatives, que són menys contaminants i que no 
s’acaben mai (text núm. 11). 

Però anteriorment ja estava habitat ja que es un lloc ric en recursos naturals, 
perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu com planes, 
muntanyes, rius, platges, etc. (text núm. 12). 

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la propera 
a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, per a poder 
sobreviure (text núm. 12). 

Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, perquè no coneixien més 
materials per fer roba, ja que no feia gaire falta trobar alternatives perquè 
aquest tipus de roba els produïa el servei necessari (text núm. 12). 

Quan va caure l’imperi, el poble es va traslladar en un lloc més elevat perquè 
era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses (text núm. 12). 

La gent, que abans s’alimentava de peix, carn i verdura va passar a menjar 
peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única que es podia 
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permetre menjar carn més cops, perquè van començar a aparèixer les classes 
socials (text núm. 12). 

Per això, les diferents classes van començar a vestir diferent, els rics amb roba  
molt elegant, (?) i materials de primera, de millor calitat... perquè s’ho podien 
permetre (text núm. 12). 

Però els pobres es feien la roba ells mateixos i amb llana o cotó, de molta 
calitat, ja que l’extreien del seu bestiar perquè no es podien permetre comprar 
roba (text núm. 12). 

També es pot observar el castell, que, més tard, el segle XVIII, en la revolució 
industrial, va ser abandonat, ja que no necessitaven defensar-se, perquè no 
tenien enemics ni raons per ser-ho (text núm. 12). 

Era una fàbrica gran, com totes, ja que tenien molta maquinària i personal, 
perquè així pujaven els beneficis Seguien havent diferencies socials grans, 
però algú havia millorat (text núm. 12). 

La gent vestia amb roba simple i vella, perquè  no guanyaven el suficient per 
comprar-se més roba i se la feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per 
així ell ser més ric (text núm. 12). 

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, però 
no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho permetien o 
perquè la tecnologia no havia avançat prou (text núm. 12). 

Es van començar a crear algun que altre cotxe, però esta clar que era per la 
gent rica, perquè eren molt cars, perquè hi havia molts pocs i era una cosa 
nova (text núm. 12). 
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L’agricultura al llarg de la història fins avui ha evolucionat molt en aquesta 
regió, (els) prehistòrics utilitzaven pedres de riu i la força dels animals... 
Romans i Ibers van ser els emprenedors de la utilització dels adobs per als 
seus camps (per això les terres actuals són tan fèrtils). A la edat mitjana es va 
ignorar bastant l’agricultura ja que per la mala condició dels aliments produïa 
greus malalties com la pesta o plagues. A la e. Moderna, amb la descoberta 
d’Amèrica, els karlinians van començar a comerciar per els mars Índic, Atlàntic i 
Pacífic, venent i comprant la seva única matèria: l’adob (text núm. 01).  

També van sortir avions poc tenificats i poc segurs però amb el pas del temps 
van avançar molt  i molt rapid tambe a finals del segle XX va sortir la nau 
espacial i va permitir fer viatges i visitar l’espai o la lluna (text núm. 02). 

Durant aquesta època (la 1a revolució industrial) van aparéixer grans avenços 
que poc a poc anirien evolucionant. La màquina de vapor n’es un exemple el 
qual més endavant es va convertir en el motor de benzina (text núm. 03). 

Per tant podem dir que duran l’industrialització es produeixen grans canvis molt 
importants (text núm. 03). 

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. Els orígens de Cropa es 
remunten fa un milió i mig d’anys. Quan encara hi havia els homo erectus. Ara 
entrarem al museu d’arqueologia de Cropa. Els homo erectus, fabricaven eines 
amb els ossos dels animals que caçaven, també fabricaven eines amb pedres, 
que anaven fent-les afilades perquè tallessin més, les feien afilades, picant-les 
amb altres pedres. 

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, etc. 
També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant per poder 
escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i per escalfar-se 
als hiverns. 

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. Als jaciments de Cropa, s’han 
trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, d’os i pedra, la mandíbula 
d’un individu d’uns 5 anys, etc. 
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Desprès de l’home va aparèixer l’home sapiens neanderthalis va aparèixer fa 
uns 100.000 anys, aquí també s’elaboren eines, però són molt més elaborades, 
també utilitzen el foc, per caçar espantant les preses. Aquestes habiten en 
coves, que estan molt més protegits, i una cosa molt important, és que ja 
enterraven els morts. Aquests es trobaven a Europa i a Palestina, als jaciments 
de Cropa, també s’han trobat restes arqueològiques de l’homo sapiens 
neandertalensis, s’han trobat bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha 
trobat un crani i diverses dents i ossos d’un cos d’homo sapiens 
neanderthalensis. 

Després d’aquests, van aparèixer els homo sapiens sapiens, ho sigui nosaltres. 
Van aparèixer fa uns 40.000 anys. Aquests van fer avenços molt importants 
d’Agricultura i la ramaderia. També tenien armes i eines però encara més 
elavorades i més perfeccionades. Aquest ja va començar a fer pintures 
rupestres, sobre que caçaven, i que havien caçat. Van aparèixer a Europa i o 
Àsia (text núm. 11). 

(A la primera revolució industrial) Als transports, va aparèixer el motor de vapor, 
que va fer que evolucionés tot més depressa i el motor d’explosió (text núm. 
11). 

(A la segona revolució industrial) Aquest segle, l’agricultura va canviar molt 
(text núm. 11). 

(A la segona revolució industrial) Els transports també evolucionen molt gràcies 
al motor de benzina, apareixen avions, naus especials, automòbils, 
transatlàntics, trens de llarg recorregut, etc. (text núm. 11). 

Més tard el poble va passar a formar part  de l’imperi romà, que va fer 
evolucionar al poble notablement (text núm. 12). 
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Actualment (en aquesta regió) encara si distingeixen característiques de la 1era 
revolució industrial (text núm. 01). 
En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona de la 
ciutat Preindustrial (text núm. 03). 
Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el casc 
antic (text núm. 03). 

Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a les zones construides durant 
la primera i la segona revolució industrial compreses entre els segles XIX – XX. 
(text núm. 03). 

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps (les ciutats industrials) tenen uns carrers no tan irregulars 
com els del casc antic (text núm. 03). 

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. Aquí s’hi ha trobat restes de l’època 
prehistòrica, concretament del neolític, i es te la certesa que els romans també 
van estar aquí. També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia (text núm. 04). 

En aquesta era (l’era medieval) es varen construir molts dels carrers que avui 
ocupen el casc antic (text núm. 04). 

(A la primera revolució industrial) També es va construir l’eixample de la ciutat 
on avui dia hi viu la major part de la gent de la ciutat (text núm. 04). 

(A la ciutat postindustrial) A sota ponts, l’agricultura de subsistència d’avui dia: 
jubilats amb un hortet per a passar els matins i per a obtenir algunes verdures 
(text núm. 04). 

Al casc antic hi podem veure diferents restes arqueologiques procedents de la 
civilització romana. Al voltant de l’actual casc antic hi havia les muralles de la 
ciutat, de les quals es poden veure algunes restes. També podem observar 
algunes restes dels habitatges de l’epoca romana, la domus i insula (text núm. 
05). 
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Podem observar com, després de la ocupació musulmana, van quedar algunes 
mostres del seu pas com mesquites o algunes cases construides 
caracteristicament (text núm. 05). 

Ara veurem la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant la 
primera revolució industrial (text núm. 05). 

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos este 
lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos de 
viviendas (text núm. 06). 

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el Castillo 
de Mont Juic, para poder reflejar un poco la constitución de la ciudad en la 
época Medieval (text núm. 06). 

Ahora nos adentramos en el corazón de Barcelona. Las calles de este barrio 
reflejan las antiguas ciudades medievales (text núm. 06). 

Nos situamos en un barrio que fue construido en el siglo XIX. En esta época 
Barcelona vivía una temporada de gran massa emigratoria (text núm. 06). 

(Referit a Bellvitge) Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX (text 
núm. 06). 

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial (text núm. 07). 

El barri de Gràcia és un exemple de ciutat de la primera revolució industrial 
(text núm. 07). 

Anem a Bellvitge, un clar exemple de la ciutat de la segona revolució industrial 
(text núm. 07). 

Aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents cinquanta-dos anys, 
aproximadament, es va aixecar aquesta església (text núm. 08). 

A l’entrada del poble trobem una masia de l’época preindustrial reformada i 
encara te objectes característics el carro servia per carregar les collites si 
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cultivaven cereals. Es ferà servir l’arada també per llaurar el camp (text núm. 
09). 

Més endavant pel carrer major trobem la fabrica que s’ha reutilitzat pero que 
antigament funcionava amb carbó però ara funciona amb electricitat (text núm. 
09). 

Al costat del nou ajuntament trobem el gran centre comercial que va ser fundat 
l’any 1954 a la 2ª revolució industrial (text núm. 09). 

Cada any el 25 de setembre es fa  la festa de l’edat mitjana i tots els vilatans es 
vesteixen com abans i s’organitzen activitats relacionades amb l’edat mitjana 
com tir amb arc, muntada a caball, tornejos medievals, etc... i també un gran 
apat (text núm. 09). 

També hi ha una esglesia romànica del segle XVI (text núm. 10). 

Ara farem un recorregut per la ciutat, veurem el que us he explicat un poblat 
dels homes sapiens sapiens, la ciutat preindustrial, la ciutat de la 1era i de la 
2ona Revolució industrial i per últim la ciutat postindustrial (text núm. 11). 

Aquí podem observar les restes de les muralles que han estat restaurades 
actualment (text núm. 12). 

També es pot observar el castell, que, més tard, el segle XVIII, en la revolució 
industrial, va ser abandonat (text núm. 12). 

Si em segueixen podran veure aquesta fàbrica, una de les més  importants de 
l’època (text núm. 12). 

Si entrem a aquesta sala podrem observar els vehicles que s’utilitzaven a partir 
de la 1a revolució industrial (text núm. 12). 
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Començarem el recorregut per l’ajuntament, on avans era el principal lloc de 
producció d’adobs (a la 1a revolució industrial) i antigament els romans 
guardaven aquests adobs per aplicar-los als seus camps (a l’època 
preindustrial) (text núm. 01). 

Els locals comercials que avui estan al centre urbà, abans (a l’època medieval) 
van ser utilitzats per els artesans per a fabricar els seus productes (text núm. 
04). 

Després, amb la reconquista cristiana, aquesta mesquita d’aquí va ser utilitzada 
com a església pels cristians (text núm. 05). 

Aquí al darrera hi podem veure l’antiga fabrica, que ara és un museu de la 
ciencia (text núm. 05). 

Aquí se halla una antigua fábrica reconstruida que hoy en dia ha sido utilizada 
como uso de museo (text núm. 06). 

El doctor Fleming, era l’últim carrer d’aquella zona fa més de vint-i-cinc anys 
enrere. La part de darrere, eren tot vinyes i el que ara és Vallsuau, allò era un 
penya-segat amb bosc que els que ho anaven a edificar ho van “destruir” amb 
l’incendi l’any 1994 aproximadament per poder-hi construir cases sense ningun 
impediment. Aquell incendi, va cremar fins i tot al davant de les cases que hi ha 
a prop del parc de la Betzuca (text núm. 08). 

Aquesta ciutat te una zona PREINDUSTRIAL que se’n diu nucli antic ja que hi 
ha tallers i cases antigues on treballàven els artesants (text núm. 10). 
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SIMULTANEITAT 

Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està per la 
època de la 1ª revolució industrial) (text núm. 01). 

Tota la roba que portaven i porten les aconseguien i l’aconsegueixen “baratant” 
(intercanviant diferents objectes de diferents valors) (text núm. 01). 

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el que 
només cultiven les terres (passem per davant d’ell) (text núm. 01). 
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CAUSES I CONSEQÜÈNCIES 

Romans i Ibers van ser els emprenedors de la utilització dels adobs per als 
seus camps (per això les terres actuals són tan fèrtils) (text núm. 01). 

A la edat mitjana es va ignorar bastant l’agricultura ja que per la mala condició 
dels aliments produïa greus malalties com la pesta o plagues (text núm. 01). 

A la e. Moderna, amb la descoberta d’Amèrica, els karlinians van començar a 
comerciar per els mars Índic, Atlàntic i Pacífic, venent i comprant la seva única 
matèria: l’adob (text núm. 01). 

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, ja que 
necessiten els seus fems per produir l’adob (passem per davant d’una granja 
plena  de bestiar) (text núm. 01). 

A molts dels karlinians no els hi agrada la roba que porten i el que fan es 
treballar a les fàbriques on allà els hi donen uniforme gratis (simples peces de 
cotó) (text núm. 01). 

Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants (text núm. 01). 

Actualment, els habitatges  s’han millorat molt gràcies als guanys dels adobs 
(cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) (text núm. 01). 

En aquell llavors la gent vivia malament perque hi havia molta pobresa sovint 
no tenien que emigrar però el més habitual eren les sopes de ceba i el pa (text 
núm. 02). 

Vestien amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien gastar els 
diners en roba (text núm. 02). 

La ciutat o el poblat no seguia ningún tipus de traçat bueno l’irregular perque 
alhora de construir-se les cases no feien planols (text núm. 02). 

Gracies al surgiment de la maquina de vapor van anar prosperant ja no havien 
de fer els viatges amb burro els podien fer amb tren o en vaixell (text núm. 02). 
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Alguna gent as va anar a les ciutats a viure i va anar deixant el camp la gent ja 
cada vegada vivia millor perque cada vegada la industria estava més 
tecnificada i produia més llavors hi havia més treball la gent podia menjar millor 
i vestir millor (text núm. 02). 

Van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es vivia millor a la ciutat 
(text núm. 02). 

Com que no hi cabia tota la gent a la ciutat van començar a construir els 
poligons d’habitatge com el de belvitge que eren blocs alts i prefabricats van fer 
un munt d’edificis barats i de molt poca qualitat i així són ara que la meitat d’ells 
estan que es cauen (text núm. 02). 

Tambe amb la tecnificació de la industria siderurgica va anar proliferant el tren 
de vapor i van començar a construir-se moltes linies de tren (text núm. 02). 

Quan els hi sobrava part d’alguna collita anaven al mercat, que era força petit, i 
ho venien (text núm. 03). 

La caça també era molt freqüent al poble, ja que era un bon mitjà per poder-se 
alimentar (text núm. 03). 

Al poble ho podien fer amb regularitat (sortir a caçar), ja que tenien el bosc a la 
vora (text núm. 03). 

Un sistema molt utilitzat per conrear era el guaret, aquest consistia en deixar 
reposar una parcel·la durant un període de temps i així aquesta recuperava la 
fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear (text núm. 03). 

L’incorporació de màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer 
augmentar molt el nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar 
convertint en una petita ciutat (text núm. 03). 

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, i que la gent que 
encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida millor (text núm. 03). 

I apareix l’agricultura de mercat, per tant ara ja no es conrea per sobreviure  
sinò per vendre-ho i extreuren beneficis; tot aixó resulta més fàcil gràcies a els 
adobs, els pesticides, però sobretot a l’aparició de màquines que ajuden a fer 
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les feines del camp, com el tractor i als hivernacles, que permeten cultivar 
durant l’any (text núm. 03). 

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat (la ciutat 
postindustrial) es que “esta feta” per donar una bona calitat de vida. La ciutat 
postindustrial consta de forçes zones verdes, de molts serveis, d’habitatges, 
d’oficines i moltes d’aquestes ciutats estan recuperant i renovant el centre 
històric (text núm. 03). 

Les facilitats en els sistemes de comunicació (de la ciutat postindustrial) i de 
transport han afavorit el poblament (text núm. 03). 

Les cabanes (del Neolitic) eren enfonsades amb base circular, per a mantenir 
la temperatura i per tenir una distribució fàcil (text núm. 04). 

A les sitges (del Neolític) s’hi varen trobar restes de blat, principalment, amb el 
que demostra que practicaven l’agricultura de subsistència, ja que no tenien 
amb qui comerciar degut a que la comunicació es feia difícil entre els poblats 
(text núm. 04). 

A les tombes (del Neolític) s’hi ha trobat collars i ornamentació del vestit, també 
algunes pells i, com no, ossos. Això ens demostra que la gent vestia amb pells i 
portaven ornaments (text núm. 04). 

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per uns 
documents trobats en unes excavacions (text núm. 04). 

Els romans varen arribar aquí en vaixells i van establir el seu campament aquí, 
a Plamicona, perquè estava a dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu 
Banticorerillo) i en front del mar, la situació idònia, perquè veien qui s’apropava 
pel terra i pel mar i tenien accés molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar 
davant (text núm. 04). 

A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van ser 
traslladats a l’exterior del perímetre urbà perquè l’espai dins de les muralles 
estava molt sol·licitat i ocupat (text núm. 04). 

En aquests temps,(a l’epoca medieval) hi van arribar molts immigrants degut a 
que era una ciutat molt pròspera i perquè era molt pròspera, degut a que també 

 30



oferia moltes oportunitats per a treballar: es podia treballar al port, al camp (text 
núm. 04). 

També se’n van empedrar alguns (carrers) dels més concorreguts per a que la 
gent que anava en carro o a cavall pogués anar més còmodament (text núm. 
04).  

Les cases es van començar a construir amb tova, una barreja de fang i palla, 
que resistia i aguantava més que les cases fetes amb pals que, amb el vent 
cedien i s’havien de reconstruir (text núm. 04). 

Els gremis s’agrupaven per carrers i a cada carrer s’hi ajuntaven alguns 
artesans que feien la mateixa feina, per a que fos més fàcil trobar els productes 
(text núm. 04). 

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també es 
buscava la continuïtat dels carrers (text núm. 04). 

La gent (de la primera revolució industrial) es va començar a vestir tots a “la 
moda” degut a la invenció de la indústria tèxtil (text núm. 04). 

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja que 
els cotxes eren més utilitzats cada cop degut a que els preus baixaven (text 
núm. 04). 

Es van construir (a segona revolució industrial) molts polígons d’habitatges per 
als obrers que venien  treballar a les indústries (text núm. 04).  

Aquest blocs d’habitatges (de la segona revolució industrial) estaven sovint 
construïts amb materials defectuosos o de poca qualitat; en conseqüència ara 
se n’estan tirant a terra alguns, per a no córrer el risc de que es caiguin amb 
gent a dins (text núm. 04). 

(A la ciutat postindustrial) Es construeixen nous habitatges en substitució 
d’altres en mal estat, ja per ser molt vells o per estar a punt de caure (text núm. 
04). 

 31



(A la ciutat postindustrial) Els carrers són amples i amb voreres no gaire 
amples; el cotxe i el ciclomotor s’han convertit en els vehicles més usats per la 
població per a moure’s per la ciutat (text núm. 04). 

(A la ciutat postindustrial) Hi ha força comerços especialitzats i també hi ha 
grans superfícies comercials i complexos d’oci, com Decathlon City o La 
futbolista, on hi ha comerços, cinemes, bars... Aquests complexos de recent 
aparició estant dificultant la vida dels petits comerciants (text núm. 04). 

Degut a la popularització del cotxe ja no es constreixen colonies industrials (text 
núm. 05). 

El fet que els obrers puguin viure a les ciutats, sumat a la immigració, fa que es 
comencin a construir pisos molt petits i amb males condicions, que es 
construeixen en bloc, prefabricats (text núm. 05). 

La cultura griega y romana era muy planeadora y organizadora, ya que nos lo 
demuestran tan solo en la estructura de las ciudades; utilizaban planos 
ortogonales, es decir, la ciudad  era una cuadrícula. Lógicamente los romanos 
lo construian así porque forma de llegar al centro era mucho más rápida y fácil 
(text núm. 06). 

La ciudad, el centro económico, lo tenian emurallado porque antiguamente 
devian protegerse de los ataques, la ciudad era un lugar de refugio; ya que 
podian padecer de los ataques que intentaban conquistar territorios (text núm. 
06). 

El llamado exodo rural, cuando los campesinos decidian avandonar sus 
campos, sus masias, para remplazarlos por la ciudad (el centro económico), 
donde esperaban encontrarse con la ilusión un “buen futuro para nuestros 
hijos”, y unas condiciones dignas para vivir. Pero sin embargo, se encontraron 
con unas viviendas humildes, en malas condiciones. Trabajo si que lo tenian, 
pero con la llegada de la Rev. Ind. la gran masa migratoria hacia la ciudad no 
dejó el suficiente tiempo y tubieron que construir nuevamente edificios, donde 
poder colocar cuantas mas familias mejor, obreras, en la periferia de la ciudad. 
Asi fueron creados los barrios obreros (text núm. 06). 

Los obreros trabajaban para vivir, y vivían para trabajar. Recibían a cambio un 
lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir (text núm. 06). 
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Por aquel entonces las murallas ya se habian tirado abajo porque impedian el 
crecimiento (text núm. 06). 

En los años 60 y 70 Barcelona vivió otra fuerte emigración, de gente de otras 
partes de España, que venian a buscar trabajo a la ciudad (text núm. 06). 

(Referit a Bellvitge) El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse 
demograficamente fue el causante de tener que construir barrios de este tipo 
(text núm. 06). 

La gente podia alimentarse del escaso salario que recibian (text núm. 06). 

(Referit a Bellvitge) Los medios de transporte no llegaban casi hasta estos 
puntos, y eso hacía que se aislaran (text núm. 06). 

Caminamos hacia el oeste de BCN, este es un lugar mas actual, apreciamos 
muchas más zonas verdes, casas unifamiliares con jardín, veredas anchas, 
respirables, iluminadas (text núm. 06). 

Tambien es una zona de mucha circulación, pasan todo tipo de transportes 
(text núm. 06). 

(Referit a la Plaça Sant Jaume) Es va originar aquí perquè és un punt alt de la 
ciutat, ja que la ciutat necessitava defensar-se, i si està amb turó, será més 
difícil accedir-hi (text núm. 07). 

Ara continuem, podem veure carrers com el carrer Argenteria, que indica que 
aquí hi treballaven els argenters (text núm. 07). 

Si seguim podem veure el tipus d’edificis, que són antics, perquè ja fa molt 
temps que estan fets (text núm. 07). 

Els carrers són estrets, perque s’aprofitava el màxim espai per a construir 
edificis, ja que hi havia molts habitants (text núm. 07). 

Com veiem, aqui no hi ha zones verdes, perquè la gent no disfrutava d’elles i a 
de més no hi ha espai per a elles (text núm. 07).  

Anem al barri de Gràcia, que antigament era un poble independent, però que 
es va anexionar a Barcelona perquè va acabar estant al costat, ja que la ciutat 
havia crescut molt (text núm. 07). 
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El barri de Gràcia és un exemple de ciutat de la primera revolució industrial, ja 
que hi havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents del camp, que 
buscaven una vida millor (text núm. 07). 

(Referit a Bellvitge) Els edificis no són de molt bona qualitat, ja que es van fer 
ràpid, perquè es necessitaven de molta urgència (text núm. 07). 

(Referit a Bellvitge) A cada edifici hi cap molta gent, perquè són molt grans, ja 
que van ser construits d’aquesta manera perquè es creia necessari (text núm. 
07). 

(Referit a Bellvitge) Els carrers són amples i asfaltats, fets per que hi circulin 
cotxes (text núm. 07). 

(Referit al barri de la Vila Olímpica) És un barri clarament post-industrial, ja que 
te comerços, edificis recent construits o remodelats, zones verdes..., perquè la 
gent de la ciutat cada cop demana més serveis, que son necessaris, per una 
bona qualitat de vida, ja que la te la tornaria més còmoda (text núm. 07). 

Abans, el cementiri, estava situat a on ara hi tenim la pista parroquial, que, 
pròximament es convertirà en una església perquè al mossèn d’aquesta 
parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte (text núm. 08). 

El cementiri es col·locava al costat d’aquest recinte, perquè a l’edat mitjana la 
gent creia que si no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al cel perquè no 
estaven en territori sagrat (text núm. 08). 

El casc antic de Nallruim, també es caracteritza per tenir carrers estrets i 
l’estructura dels carrers també la té irregular degut a que els carrers i les cases 
estan edificats d’una manera desordenada degut a que abans no es miraven 
tan la manera en la qual eren construïts (text núm. 08). 

Casi tot el que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de vinyes, degut 
a que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats per buscar una 
feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més bones que si 
visquessin en un poble petit en el qual (no) hi havia els serveis imprescindibles 
(text núm. 08). 

La gent d’aquest poble, Nallruim, anava vestida amb roba de pagesos, perquè 
és justament el què eren (text núm. 08). 
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Les constructores, han anat construint cada vegada més enllà i Nallruim no 
s’ajunta amb la ciutat del costat, la més propera al cementiri, perquè l’autopista 
ho impedeix (text núm. 08). 

Avui en dia, la gent no te en compte el que era Nallruim i en el que s’ha 
convertit gràcies a uns especuladors del sòl que només busquen enriquir-se 
(text núm. 08). 

El port es un port comercial on es porta el carbó de la mina per bendre’l a 
l’estranger (text núm. 09). 

També hi ha una esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un lloc 
on tot el poble es reunia per xerrar (text núm. 10). 

La gent vivia majoritariament de l’agricultura i de la ramaderia ja que només hi 
havia aquesta posibilitat si no treballaven de artesans, que hi havia relativament 
pocs (text núm. 10). 

L’agricultura era de subsistencia ja que la gent no era gaire rica i no tenien prou 
producció per vendre lo que sobrava (text núm. 10). 

La ramaderia no es practicava molt ja que tot era muntanya i no hi havia camps 
per els ramats, encara que algun ramat hi havia (text núm. 10). 

Els vestits eren molt pobres, es vestien amb draps ja que la gent era molt 
pobre, fins i tot el més ric de tot el poble també vestia amb draps (text núm. 10). 

Els transports es feien amb carros i amb força animal perque  no hi havia cap 
tipus d’energia que no fos la humana o l’animal (text núm. 10). 

El comerç era casi nul però hi havia una petita part  de artesans que venien lo 
que feien, per guanyar diners i ademés també es quedaven amb una petita part 
de lo que produien (text núm. 10). 

Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia servir la fusta per 
construir (text núm. 10). 

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. on 
es practica també el comerç, ja que pots trobar-hi moltes coses (text núm. 10). 
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(A la ciutat postindustrial) No hi ha sector primari ja que s’aprofita tot l’espai per 
construir edificis, industries, petits comerços i grans magatzems (text núm. 10). 

(A la ciutat postindustrial) Ara la gent va vestida de moltes maneres diferents ja 
que al llarg del temps han anat sortint diferents tipus de roba perque s’han 
descovert molts materials nous (text núm. 10). 

(A la ciutat postindustrial) Els transports també son molt diferents que la etapa 
preindustrial ja que s’ha descovert el petroli i moltes mes energies que no son 
humanes ni animals (text núm. 10). 

(A la ciutat postindustrial) Les cases, es a dir, els habitatges  no són igual que 
avans, ja que existeixen cases i pisos i són de diferent material (text núm. 10). 

(Referit a l’homo erectus) també fabricaven eines amb pedres, que anaven 
fent-les afilades perquè tallessin més, les feien afilades, picant-les amb altres 
pedres (text núm. 11). 

(Referit a l’homo erectus) També coneixien el foc, que això va ser un gran 
descobriment, tant per poder escalfar els aliments i matar molts virus que porta 
la carn crua, i per escalfar-se als hiverns (text núm. 11). 

(Referit a l’home sapiens neanderthalis) També utilitzen el foc, per caçar 
espantant les preses (text núm. 11). 

(Referit a l’home sapiens neanderthalis) Aquestes habiten en coves, que estan 
molt més protegits (text núm. 11). 

(A la ciutat preindustrial) El sistema bàsic de conreu que es feia servir era el 
guaret, que consistia en dividir la terra en dues parts una es conreava i l’altre es 
deixava en repòs, perquè la terra s’anés fertilitzant (text núm. 11). 

(A la ciutat preindustrial) Normalment al cap d’un any, canviaven de terreny, 
sembraven el que estava en repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven 
sense res, perquè es fertilitzes (text núm. 11). 

(A la primera revolució industrial) Gràcies a la introducció de la maquinària, es 
va millorat tot el que era l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien 
servir adobs naturals, és a dir, els fems dels animals (text núm. 11). 
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(A la primera revolució industrial) Les dones amb faldilles i el cabell recollit, 
perquè no se li enredes amb les màquines (text núm. 11). 

(A la primera revolució industrial) Al voltant de les fàbriques es van construir 
barris obrers, per la gent que treballava a les fàbriques (text núm. 11). 

(A la segona revolució industrial) Tiraves pesticides a les plantes perquè no 
agafessis ni plagues d’insectes ni cap malaltia (text núm. 11). 

(A la segona revolució industrial) Hi ha monocultius (si conrea un sol producte) i 
hivernacles, perquè hi hagi un producte durant tot l’any. A causa d’això hi han 
excedents. I això fa que es vengui tot el que sobra, agricultura de mercat (text 
núm. 11). 

(A la ciutat postindustrial) També sorgeix un sistema nou, anomenat hidropònic, 
les plantes, estan a sobre de l’aigua, i l’aigua ja porta els nutrients necessaris 
per viure, així no necessiten terra (text núm. 11). 

(A la ciutat postindustrial) Amb els transports, sorgeixen els cotxes d’energia 
solar, el (?) i energies alternatives, que són menys contaminants i que no 
s’acaben mai (text núm. 11). 

Però anteriorment ja estava habitat ja que es un lloc ric en recursos naturals, 
perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu com planes, 
muntanyes, rius, platges, etc. (text núm. 12). 

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la propera 
a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, per a poder 
sobreviure (text núm. 12). 

Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, perquè no coneixien més 
materials per fer roba, ja que no feia gaire falta trobar alternatives perquè 
aquest tipus de roba els produïa el servei necessari (text núm. 12). 

Quan va caure l’imperi, el poble es va traslladar en un lloc més elevat perquè 
era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses (text núm. 12). 

La gent, que abans s’alimentava de peix, carn i verdura va passar a menjar 
peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única que es podia 
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permetre menjar carn més cops, perquè van començar a aparèixer les classes 
socials (text núm. 12). 

Per això, les diferents classes van començar a vestir diferent, els rics amb roba  
molt elegant, (?) i materials de primera, de millor calitat... perquè s’ho podien 
permetre (text núm. 12). 

Però els pobres es feien la roba ells mateixos i amb llana o cotó, de molta 
calitat, ja que l’extreien del seu bestiar perquè no es podien permetre comprar 
roba (text núm. 12). 

També es pot observar el castell, que, més tard, el segle XVIII, en la revolució 
industrial, va ser abandonat, ja que no necessitaven defensar-se, perquè no 
tenien enemics ni raons per ser-ho (text núm. 12). 

Era una fàbrica gran, com totes, ja que tenien molta maquinària i personal, 
perquè així pujaven els beneficis Seguien havent diferencies socials grans, 
però algú havia millorat (text núm. 12). 

La gent vestia amb roba simple i vella, perquè  no guanyaven el suficient per 
comprar-se més roba i se la feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per 
així ell ser més ric (text núm. 12). 

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, però 
no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho permetien o 
perquè la tecnologia no havia avançat prou (text núm. 12). 

Es van començar a crear algun que altre cotxe, però esta clar que era per la 
gent rica, perquè eren molt cars, perquè hi havia molts pocs i era una cosa 
nova (text núm. 12). 
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RITMES EVOLUTIUS 

L’agricultura al llarg de la història fins avui ha evolucionat molt en aquesta 
regió, (els) prehistòrics utilitzaven pedres de riu i la força dels animals... 
Romans i Ibers van ser els emprenedors de la utilització dels adobs per als 
seus camps (per això les terres actuals són tan fèrtils). A la edat mitjana es va 
ignorar bastant l’agricultura ja que per la mala condició dels aliments produïa 
greus malalties com la pesta o plagues. A la e. Moderna, amb la descoberta 
d’Amèrica, els karlinians van començar a comerciar per els mars Índic, Atlàntic i 
Pacífic, venent i comprant la seva única matèria: l’adob (text núm. 01). 

També van sortir avions poc tenificats i poc segurs però amb el pas del temps 
van avançar molt  i molt rapid tambe a finals del segle XX va sortir la nau 
espacial i va permitir fer viatges i visitar l’espai o la lluna (text núm. 02). 

Durant aquesta època (la 1a revolució industrial) van aparéixer grans avenços 
que poc a poc anirien evolucionant. La màquina de vapor n’es un exemple el 
qual més endavant es va convertir en el motor de benzina (text núm. 03). 

Per tant podem dir que duran l’industrialització es produeixen grans canvis molt 
importants (text núm. 03). 

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. Els orígens de Cropa es 
remunten fa un milió i mig d’anys. Quan encara hi havia els homo erectus. Ara 
entrarem al museu d’arqueologia de Cropa. Els homo erectus, fabricaven eines 
amb els ossos dels animals que caçaven, també fabricaven eines amb pedres, 
que anaven fent-les afilades perquè tallessin més, les feien afilades, picant-les 
amb altres pedres. 

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, etc. 
També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant per poder 
escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i per escalfar-se 
als hiverns. 

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. Als jaciments de Cropa, s’han 
trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, d’os i pedra, la mandíbula 
d’un individu d’uns 5 anys, etc. 
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Desprès de l’home va aparèixer l’home sapiens neanderthalis va aparèixer fa 
uns 100.000 anys, aquí també s’elaboren eines, però són molt més elaborades, 
també utilitzen el foc, per caçar espantant les preses. Aquestes habiten en 
coves, que estan molt més protegits, i una cosa molt important, és que ja 
enterraven els morts. Aquests es trobaven a Europa i a Palestina, als jaciments 
de Cropa, també s’han trobat restes arqueològiques de l’homo sapiens 
neandertalensis, s’han trobat bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha 
trobat un crani i diverses dents i ossos d’un cos d’homo sapiens 
neanderthalensis. 

Després d’aquests, van aparèixer els homo sapiens sapiens, ho sigui nosaltres. 
Van aparèixer fa uns 40.000 anys. Aquests van fer avenços molt importants 
d’Agricultura i la ramaderia. També tenien armes i eines però encara més 
elavorades i més perfeccionades. Aquest ja va començar a fer pintures 
rupestres, sobre que caçaven, i que havien caçat. Van aparèixer a Europa i o 
Àsia (text núm. 11). 

(A la primera revolució industrial) Als transports, va aparèixer el motor de vapor, 
que va fer que evolucionés tot més depressa i el motor d’explosió (text núm. 
11). 

(A la segona revolució industrial) Aquest segle, l’agricultura va canviar molt 
(text núm. 11). 

(A la segona revolució industrial) Els transports també evolucionen molt gràcies 
al motor de benzina, apareixen avions, naus especials, automòbils, 
transatlàntics, trens de llarg recorregut, etc. (text núm. 11). 

Més tard el poble va passar a formar part  de l’imperi romà, que va fer 
evolucionar al poble notablement (text núm. 12). 
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DURADES 

MULTIPLICITAT DE TEMPS 

Actualment (en aquesta regió) encara si distingeixen característiques de la 1era 
revolució industrial (text núm. 01). 

En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona de la 
ciutat Preindustrial (text núm. 03). 

Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el casc 
antic (text núm. 03). 

Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a les zones construides durant 
la primera i la segona revolució industrial compreses entre els segles XIX – XX 
(text núm. 03). 

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps tenen uns carrers no tan irregulars com els del casc antic 
(text núm. 03). 

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. Aquí s’hi ha trobat restes de l’època 
prehistòrica, concretament del neolític, i es te la certesa que els romans també 
van estar aquí. També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia (text núm. 04). 

En aquesta era (l’era medieval) es varen construir molts dels carrers que avui 
ocupen el casc antic (text núm. 04). 

(A la primera revolució industrial) També es va construir l’eixample de la ciutat 
on avui dia hi viu la major part de la gent de la ciutat (text núm. 04). 

(A la ciutat postindustrial) Sota ponts, l’agricultura de subsistència d’avui dia: 
jubilats amb un hortet per a passar els matins i per a obtenir algunes verdures 
(text núm. 04). 

Al casc antic hi podem veure diferents restes arqueologiques procedents de la 
civilització romana. Al voltant de l’actual casc antic hi havia les muralles de la 
ciutat, de les quals es poden veure algunes restes. També podem observar 
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algunes restes dels habitatges de l’epoca romana, la domus i insula (text núm. 
05). 

Podem observar com, després de la ocupació musulmana, van quedar algunes 
mostres del seu pas com mesquites o algunes cases construides 
caracteristicament (text núm. 05). 

Ara veurem la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant la 
primera revolució industrial (text núm. 05). 

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos este 
lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos de 
viviendas (text núm. 06). 

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el Castillo 
de Mont Juic, para poder reflejar un poco la constitución de la ciudad en la 
época Medieval (text núm. 06). 

Ahora nos adentramos en el corazón de Barcelona. Las calles de este barrio 
reflejan las antiguas ciudades medievales (text núm. 06). 

Nos situamos en un barrio que fue construido en el siglo XIX. En esta época 
Barcelona vivía una temporada de gran massa emigratoria (text núm. 06). 

(Referit a Bellvitge) Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX (text 
núm. 06). 

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial (text núm. 07). 

El barri de Gràcia és un exemple de ciutat de la primera revolució industrial 
(text núm. 07). 

Anem a Bellvitge, un clar exemple de la ciutat de la segona revolució industrial 
(text núm. 07). 

Aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents cinquanta-dos anys, 
aproximadament, es va aixecar aquesta església (text núm. 08). 
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01. Entrevista a: Francisco C.

Professor de Geografia de l’IES Sant Quirze de Sant Quirze del Vallès

M.P.:  Quina  impressió  n’has  tret  de  com  hem  treballat?  Hem  ajudat 
l’alumnat a captar el concepte de canvi? Això és el que voldríem saber: la 
teva opinió respecte a això.

F.C.: El fet de posar quatre o cinc alumnes  a treballar en grup sobre 
aquest tema va ser una bona idea. El major o menor aprofitament del 
temps depèn dels alumnes que composen el grup, ja que hi ha alumnes 
que capten la idea al primer moment i altres que els costa més. Això es 
veia sobretot  a l’hora de buscar informació.  El  material  que tenien als 
llibres, els que havies portat i els que estaven a la biblioteca, no tots els 
trobaven, depèn del tema. A uns grups els costava més trobar informació 
que a altres. Després, també, un altre inconvenient que hi vaig veure cap 
a final de curs és que a l’hora de donar les instruccions per a treballar, no 
tots els practicants havien donat instruccions similars. Això ho vaig veure 
quan vaig tenir tots els nens treballant en grup a l’aula. L’organització que 
tenia un grup i un altre era molt diferent. Uns tenien molt clar què és el 
que havien de fer i altres no ho tenien gens clar. Llavors era un temps 
que havien perdut i tu havies d’explicar el que havien de fer, tot això va 
retardar més la feina. Vaig suggerir que donat que s’havia perdut temps, 
els  que anaven més  endarrerits  a  casa busquessin  la  informació  que 
calia, perquè quan vinguessin a classe poguessin acabar. Hi havia grups 
que a la primera hora ja ho tenien acabat  i  altres que a darrera hora 
encara  deien  si  podien  buscar  a  Internet.  Eren  els  que  havien  tingut 
aquest problema. En conjunt, tret aquests problemes, penso que tot el 
grup ha quedat en una idea més o menys clara del seu tema, i de com ha 
anat  evolucionant  al  llarg  del  temps.  També han  pogut  veure  i  sentir 
l’explicació per part dels seus companys dels altres temes. Potser haurien 
necessitat més temps al final, de fet el seu tema sí que el tenien clar però 
els dels altres, en ser potser la darrera hora, la calor... Amb tot penso que 
és un bon sistema, m’ha agradat molt el sistema. Crec que la idea està 
força bé i es pot continuar, intentant que al final quedi una mica més de 
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marge.  Potser  es  necessiten  més  sessions,  però  crec  que  en aquest 
sentit és força interessant. 

M.P.: Quina sensació creus que n’ha tret  l’alumnat de l’experiència?

F.C.: Jo, la sensació que tinc dels alumnes, és que ells s’ho han passat 
bé. A part que en algun moment anaven agobiats, han après, tot i que el 
treball en grup no és la forma habitual que tenen de treballar. Treballar en 
una classe gran fent grups petits ho pots fer molt poques vegades... Ens 
ho  podem  permetre  quan  tenim  la  possibilitat  de  treballar  amb  els 
practicants. Això et permet donar una informació general i a partir d’aquí 
fer  grups  de  cinc  alumnes  amb  dos  practicants,  per  exemple.  Cinc 
alumnes amb dues persones que els donen una atenció més directa. Es 
pot  fer  un  seguiment  millor,  cosa  que  no  es  pot  fer  de  manera  tan 
sistemàtica quan tens tota la classe amb el professor. Això als alumnes 
els ha agradat bastant. Tenen com si fos un professor particular al costat. 
En aquest  sentit,  bé,  i  els  altres nois  dels  altres grups classe que no 
tenien aquesta experiència ho reclamaven. Com és que aquests tenen 
tant i nosaltres no? No podem, els responia, jo no puc fer el mateix que 
fan ells. Sí que a vegades treballaven en grup, i bé, vèiem que aprenien, 
que els agradava però això no es pot fer com ho fèiem amb el grup B, és 
impossible, se’ns quedaria el programa molt endarrerit. Però jo penso que 
a  pesar  d’això  val  la  pena  fer-ho  encara  que  sigui  en  determinats 
moments: fer en tot el grup activitats en petit grup, encara que requereixi 
una inversió d’estar molt pendents i de quedar amb el cap com un bombo. 

M.P.: Tu creus que els alumnes han quedat contents de l’experiència?

F.C.: Sí, en acabar el curs deien: l’any que ve continuarem? Mireu, no, 
l’any que tocarà fer-ho una altra vegada  amb tercer nosaltres ja serem a 
quart. Ens agradaria fer-ho, però no. 

M.P.: Home, el fet de fer també alguna sortida, no només el fet de fer 
treballs  en  petits  grups,  sinó  també  el  poder  aplicar  diferents 
metodologies i sortir de l’aula, anar a l’aula d’informàtica, a la biblioteca, 
etc.

F.C.: Quan estàs sol, sense practicants, pots variar, però no pots variar 
tant. El treball en grup és diferent. A cada grup li dones unes instruccions 
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i vas passant per l’aula i l’espai és més reduït. Moltes vegades tens la sort 
que l’aula del costat està buida i divideixes la classe: una meitat a cada 
aula i el professor pot anar de l’una a l’altra. Altres vegades és impossible 
de fer això. Per a aquest tipus de treball es necessita un major espai per 
a moure’s, sobretot en l’edat que estan els estudiants. 

M.P.:  Nosaltres  també hem tingut  la  sort  que a  les  tardes han pogut 
disposar d’un major espai a l’Institut. Tu diries que els alumnes tenen la 
sensació d’haver après moltes coses?

F.C.:  Diria que sí  i  que les coses han quedat força clares. Tot  podria 
haver quedat millor si haguessin tingut més temps al final. Es podia haver 
arrodonit una mica més. La manca de temps al final s’ha fet notar. 

M.P.: Quan a les entrevistes que hem fet a l’alumnat els preguntava si en 
el  mateix  paisatge  de  Sant  Quirze  subsistien  elements  de  diferents 
èpoques  històriques  (preindustrial,  industrial  i  postindustrial)  ens  va 
sorprendre  molt positivament que la majoria d’ells, un 90%, sabien ubicar 
molt bé els llocs: la patronal de tal època, la zona nova, la Vall Suau de 
tal altra. Tenien bastant clar el tema del canvi, que és el concepte que 
han  treballat  més.  A  part  també  sabien  reconèixer  el  canvi  en  la 
funcionalitat  que  tenia  abans  i  la  que  té  ara.  El  centre  cultural,  per 
exemple,  abans no tenia  aquesta funció.  El  canvi  de funció  i  de com 
permaneix l’edifici,  això ho tenien bastant  clar.  El  concepte de canvi  i 
continuïtat el tenien bastant clar. En general tots sabien diferenciar el que 
abans era una cosa i ara és l’altra. Tenien clar que l’edifici no canviava 
però sí la funció. 

F.C.: Uns  alumnes ja fa temps que viuen a Sant Quirze però n’hi  ha 
d’altres que han vingut més recentment. 

M.P.: Aquest canvi en geografia que és el canvi en el paisatge, que és el 
que hem anat treballant, el que es diu el palimsest, em sembla que ha 
estat  força  ben  captat  segons  hem  escoltat  i  veiem  en  les  seves 
respostes. 

F.C.:  Sí, anar a Barcelona i veure aquest esquema a Sant Quirze també 
els ha ajudat.
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M.P.:  La  impressió  obtinguda és  que ells  també havien  captat  aquest 
canvi en la història. Tu, des del teu punt de vista, tens elements per a dir-
nos com ho has vist?

F.C.:  D'entrada tot  el  que s'ha treballat  al  llarg del  curs,  en tractar un 
aspecte en concret com pot ser el sector primari, el secundari… ells hi 
veien temes. Per veure el  lligam que els canvis que ocorren al  sector 
primari  tenen repercussió  en el  sector  secundari...  faltaria  treballar  els 
lligams agafant els elements bàsics que els poden ajudar a veure aquesta 
evolució i la influència que tenen determinats elements del sector primari 
cap el secundari. Faltaria treballar més per aconseguir el lligam entre els 
temes.
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02. Entrevista a: Antonio L.

Alumne del curs de Doctorat en Didàctica de les Ciències Socials

M.P.:   El  que es pretén a través de les entrevistes és saber la vostra 
opinió  sobre  el  funcionament  del  tema  i  l’assoliment  dels  objectius 
didàctics. Tu vas venir a l’’IES Sant Quirze al final de curs. El tema La 
Ciutat ja havia avançat força. Crec, però, que tu, anteriorment, ja havies 
estat en un institut. 

A.M.: Sí. L'any passat havia anat a l'IES Escola Industrial de Sabadell. La 
forma  de  treball,  però,  era  completament  diferent.  Era  un  segon  de 
batxillerat, i vam treballar el tema La Població amb  el sistema de sempre. 
El tipus d'activitat que s'ha fet aquí, a Sant Quirze, la forma de treballar 
m’ha agradat força. Ha estat una forma d'anar fent una avaluació contínua 
fins i tot una avaluació final del que han après durant tot el curs. Jo, en 
principi,  els  temes  de  geografia:  el  sector  primari,  el  secundari,  el 
terciari… no hi vaig ser-hi present, però a l'hora de treballar el tema La 
Ciutat crec que els alumnes han demostrat que tenien els coneixements 
adquirits. El que jo vaig treballar directament del tema penso que sí que 
va ser útil per apreciar el que és el canvi. 

M.P.: Sí?

A.L.:  Van  aprendre  d'una  manera  diferent;  les  sortides  que  feien,  els 
murals, els debats, els comentaris. Ells deien que els agradava la forma 
de  treballar,  la  qüestió  de  fer  murals.  La  sortida  que  vam fer  a  Sant 
Quirze, tot i que costa d'organitzar, ells aquest tipus d'activitat l'agraeixen i 
a l'hora d'expressar-ho en un mural quedava molt clar que sí, que havien 
adquirit els coneixements. Cal tenir en compte que això jo ho he vist al 
final,  que  al  principi  no  he  estat  amb  ells,  però  penso  que  a  l'hora 
d'elaborar el mural, d'elaborar el quadre, ho tenien prou assimilat.

M.P.: Sí, i per altra part tu has agafat les enquestes passades a l’alumnat 
de l’IES Sant Quirze de com ha funcionat al llarg del curs l'experiència 
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duta a terme, i l'has buidada i l'has comparada  amb l’experiència duta a 
terme a Sabadell. Quines primeres impressions n’has tret?

A.L.: Els alumnes, en principi, han agraït l’experiència duta a terme. Volien 
aprendre  d'una  manera  diferent,  ho  van  recalcar  moltes  vegades.  Els 
agradava la forma de treballar, el tipus d'activitat i, en principi, l'assimilació 
del coneixement. Agraeixen la forma d'aprendre així.

M.P.: El tema La Ciutat va servir per tancar el curs d'una manera molt 
vàlida, ja que recollia el total dels coneixements treballats a classe durant 
el  curs.  A  més  a  més  hi  vam  afegir  els  transports,  els  vestits  i  els 
habitatges. Va ser un tema llarg, ja que va durar des d'abans de Setmana 
Santa fins a final de curs. Va tancar, fent una mena de revàlida, tot el que 
s'havia fet durant el curs. Tu, que vas arribar quan el curs estava força 
avançat, et sembla que els alumnes s'hi movien bé?, et sembla que al 
tema  que  cadascun  dels  grups  treballava  l’alumnat  hi  aportava 
coneixements adquirits?

A.L.: Penso que sí que l’objectiu s'ha acomplert. A part, durant el curs, 
deuen  d'haver  treballat  les  competències  lingüístiques,  que  d'alguna 
manera hauran estat sempre presents en els temes.

M.P.: Sí, d’acord. Tu vas ser present en el treball final del tema La Ciutat. 
Vam dividir l’alumnat en sis grups. A cada grup li vam donar un conjunt de 
llibres que havíem seleccionat sobre el tema. A més a més, vam anar a 
l’aula d’informàtica, a fi d’ensenyar-los els recursos que podien trobar a 
Internet,  i a la biblioteca de l’Institut, a fi de veure quins eren i on estaven 
situats els llibres que tenia l’Institut sobre el tema. El resultat final, que el 
vas veure plasmat  en el  mural,  d’alguna manera es correspon amb la 
feina duta a terme?

A.L.: Sí, molt. I també la manera de treballar el tema. Si comparem amb el 
tipus de pràctica que vaig tenir a l'IES Escola Industrial he de dir que és 
una manera de treballar molt diferent. Jo no coneixia aquesta forma de 
treballar i sí que a partir d'activitats, de recursos, de moure's per Internet i 
fer un mural de síntesi, penso que és una forma molt vàlida d'aprendre. 
Aquests  alumnes  sí  que  han  assimilat  els  coneixements  d'una  forma 
diferent.
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M.P.: Tu, en principi, penses que ha funcionat.

A.L.: Jo he vist dues formes de treballar diferents .

M.P.: El que vas veure a Sabadell i els que vas veure amb nosaltres a 
Sant Quirze.

A.L.: Sí, exacte, i penso que sí, que les coses a l’IES Sant Quirze han 
funcionat.

M.P.: Nosaltres, però, disposàvem de vuit practicants més tu, o sigui de 
nou.  Això ens ha permès de gaudir  d'unes possibilitats  didàctiques no 
sempre a l'abast d'un professor.

A.L.:  Per  a  dur  a  terme  una  activitat  d'aquest  tipus  penso  que  es  fa 
necessari gaudir de més personal per efectuar les sortides, i també per fer 
aquest tipus d'exposició, els murals, etc. El més important que he vist és 
que els  alumnes han reconegut  aquest  tipus d'experiència.  L’avaluació 
que n’han fet ho confirma.
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03. Entrevista a: Alba E.

Alumna de la Facultat de Geografia

M.P.:  El  que  m’agradaria  és  que  expliquessis  com  has  vist  que  es 
desenvolupava el tema, els pros i els contres, si els alumnes van captar 
els conceptes de canvi i de continuïtat.

A.E.: En la  taula  que vam treballar  em sembla que els   alumnes van 
captar la idea d'evolució i  de canvi.  A la sortida que vam fer per Sant 
Quirze,  feia la  impressió que havien captat el  concepte.  De fet,  és un 
concepte que sempre tens davant, però si no t’hi fixes no te n'adones. Era 
una cosa que ells ho sabien, el que passa és que no havien treballat el 
concepte.

M.P.: A la sortida hi van haver alumnes que, en passar per certes cases, 
posaven exemples; fins i tot comentaven que alguns boscos o parts de 
boscos  van  cremar-se  a  fi  de  poder  urbanitzar  els  terrenys  després. 
D'alguna  manera  sorgien  coses  que  nosaltres  no  havíem  treballat  a 
classe.  En el  tema de la ciutat  postindustrial,  que vau preparar  tu i  la 
Laura, penses que va ajudar a què l’alumnat captés el concepte?

A.E.: Jo penso que sí.  Són coses que es veuen, quan t’ho diuen una 
vegada i  suposo que se'n  recordaran sempre.  A més,  essent  de Sant 
Quirze, que ho veuen cada dia. El problema és que t'expliquin què és el 
canvi, que t’ho expliquin…

M.P.: Creus que nosaltres els hem pogut ajudar a sistematitzar aquesta 
idea de canvi?

A.E.: Crec que saber-ho, sense ésser-ne conscients, ja ho sabien.

M.P.: El que passa és…

A.E.: El que passa és que t’ho han de dir. De vegades te'ns una cosa 
davant dels ulls i si no t'ho diuen tu no te n’enteres. Igual que quan amb el 
nostre grup vam fer l’itinerari pel barri d’El Raval.  Els fèiem ser conscients 
dels  diferents  canvis,  que  ells  mateixos  reconeixen  quan  se’ls  hi 
mostren... En general, en sembla que ha estat bé.
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M.P. A mi també m’ho sembla. Aquesta intencionalitat  moltes vegades 
només es queda en el que indica la paraula. Tu pretens traspassar un 
concepte com el  de  canvi  i  a  vegades no te'n  surts  o  te'n  surts  amb 
limitacions. La impressió és que sí, ara…

A.E.: A més a més el tema La Ciutat va durar molt i no és que donessin 
molts  conceptes,  crec  que  va  ser  un  aprofundir  en  els  mateixos  i 
insistint… Estic segura que en una sortida s'aprèn més que a l'aula, i en el 
passeig  pel  Barri  Gòtic  els  alumnes  van  aprendre  molt.  Crec  que  sí. 
Aquestes sortides van ser posteriorment molt aprofundides insistentment. 

M.P. Finalment la història diacrònica que vam treballar, si bé va ser una 
mica al final de curs i amb poques sessions davant...

A.E.: Com que ajuntava conceptes, bé.

M.P.: Quan vam passar per la plaça Sant Jaume i vam comentar que ja 
en temps dels romans el poder polític estava situat allí. Que hi ha uns 
edificis que han perdurat en el temps...

A.E.: Jo penso que això sí que ho tenen clar, l'època també, potser no la 
durada. Suposo que amb el “fris cronològic”  jo suposo que sí.

M.P.: Ah, sí, a través dels “fris...

A.E.:  Quan  jo  feia  el  seu  curs,  a  mi,  si  quelcom em va  faltar  en  les 
assignatures d'història i  geografia és això.  Actualment si  he d'estudiar 
me'ls faig jo. 

M.P.: Ells en van construir un, que era…

A.E.: Sí, ja el vaig veure…

M.P.:  Era el  personal  i  era proporcional  en el  temps.  La major durada 
tenia un segment més llarg. En els murals ho vam unificar més. El que 
preteníem era  que veiessin  la  major  durada de les  gran etapes de  la 
història. 

A.E.: Jo ho faig. Per a situar una mica el que hi havia abans. Et queden 
les coses més clares.
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M.P. La veritat és un tema del que en conjunt he quedat molt content, ha 
estat llarg, però també va bé fer un tema llarg, i més, com ha estat en 
aquest cas, si ens ha servit com a resum.
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04. Entrevista a: Lara D.

Alumna de la Facultat de Geografia

M.P.: L’últim tema que vam treballar a l’Institut fou La Ciutat. Com ja saps, 
un  dels  objectius  didàctics  era  la  introducció  del  concepte  “canvi  i 
continuïtat”. Creus que l’hem aconseguit? Volem saber una mica la teva 
impressió 

L.D.:  Al  llarg de tot  el  curs he tingut una mica la sensació que moltes 
coses ja  les sabien.  En moltes classes ho hem vist:  moltes coses les 
tenien dins però les havien d’anar traient. Moltes coses sí que les sabien 
però les havien d'ubicar bé. Els alumnes tenen bon nivell però fa uns anys 
el tenien més bo i s'exigien més coses.

M.P.: Sí?

L.D.: Sí, penso que sí. L'altre dia ens vam trobar tres amics que havíem 
estudiat en instituts diferents i vam estar valorant, mirant tots els àlbums 
d'EGB i els llibres i llibretes  de Geografia i Història, Geografia i Societat 
de quan estudiàvem. Hi  havia molta més matèria. Penso que els nostres 
alumnes, al llarg del curs, poques vegades han hagut de fer esforços de 
síntesi, de concreció, d’explicitació per escrit de les seves idees. No sé si 
és millor o pitjor tal com ho hem fet, no ho sé, però sí que penso que 
potser hi ha moltes coses que les sabien i les havien de fixar. Ara tot va 
molt ràpid: els queda molt lluny un tema com la Guerra Civil espanyola, 
els  sona a  xinès.  Això  vol  dir  que els  canvis  d'ara  els  adapten d'una 
manera molt més frenètica. Un canvi tecnològic l'adapten ràpidament i tot 
seguit l'aparquen i l'obliden. Jo encara em pregunto, a vegades, com pot 
ser que no tinguéssiu calculadores… quan estudiàveu. A ells encara els 
va tot molt més ràpid, i passen  d'una màquina de no sé què a una de no 
sé quants… a vegades aquests esforços de posar les coses al seu lloc, 
poden pesar… I diu l’alumne: “ara em fa treure tot això que jo tinc aquí”. 
Penso que s'haurien d'haver fet més esforços en aquest sentit i exigir per 
a  ells  mateixos  anar  lligant  totes  aquestes  coses.  També  em  fa  la 
sensació que tenen moltes coses  interioritzades, però que no se'ls ha 
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demanat  que  ho treguin,  que  fessin  l'esforç  d’escriure-ho.  Penso  que, 
realment, abans hi havia més contingut, no sé si més ben explicat, ni si 
servia o no. Jo moltes coses les he oblidades, però de sisè i setè d'EGB, 
he estat  mirant  mapes que fèiem de població,  de densitat,  de fluxos i 
al·lucino…

M.P.: No, no…

L.D.: I, no sé, alguns dels alumnes que jo he tingut, tenen uns embolics 
mentals, uns desfasaments bastant grossos…

M.P.: Potser tenen molta informació, però no la tenen sistematitzada…

L.D.: Sí… i a vegades hi ha una mica de barreja, a vegades estàvem en 
una classe i dèiem,  que això ho heu vist un any o altre. I responien: sí..., 
no…, però…, bé…, potser…. Penso que els anomenats crèdits de síntesi 
van molt bé. Van molt bé per arrencar i també per a finalitzar el curs. Si 
no, a vegades les coses no queden prou clares. L'endemà, a tercer de 
carrera, has de recorre als manuals d'anys enrera perquè no t'han quedat 
clares moltes coses, algunes molt essencials. També he detectat que els 
costa  molt  de  llegir.  Per  exemple,  el  dia  que  vam ser  a  la  Biblioteca 
buscant alguns llibres va ser molt interessant. Miraven un llibre i deien: ui, 
quantes coses que hi  ha!  Estàvem mirant  com havien canviat  algunes 
zones de Barcelona, el tros de la Via Laietana i vam comentar-ho. I sí que 
aquí van fer moltes referències al que ja havien vist. Espero que sí, que 
hagin pogut fer una compilació de la ciutat almenys…

M.P.: Quan vam fer la volta per Sant Quirze jo vaig detectar que a mesura 
que anaven passejant, anaven sortint coses.

L.D.: Sí, allà mirant l'entorn vam dir que si mires el paisatge pots anar 
tirant enrera i llegint el paisatge, el paisatge sempre et porta enrera… La 
típica  autopista  que  porta  a  un  lloc  on  abans  ja  hi  havíem  passat… 
Aquestes són les lectures essencials a fer…

M.P.: Tu diries que la teva impressió…

L.D.: Prou bona, però sempre hi ha coses per millorar…  Quin ha estat el 
nivell dels darrers textos escrits per l’alumnat de l’IES
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M.P.: Bé, però encara estem fent-ne l’anàlisi. És de les coses que el curs 
que ve hem d'insistir més. Hem de començar amb els practicants, la gent 
que ve de la Facultat de Geografia, a exercitar i entendre bé què és un 
text argumentatiu, descriptiu, etc., per a després saber treballar-lo amb els 
alumnes…

L.D.: A nosaltres els alumnes ens preguntaven: “Què hi hem de posar en 
aquest text?” “ Parla de la ciutat, el que tu hagis vist…, que sigui una mica 
propi…, el que tu consideris…. El llibre diu quatre punts, però tu has de 
posar el que tu pensis.” Encara estan en aquell moment en què no es 
poden fer amos d'un text  en blanc i  … hauria de sortir  més fàcilment, 
passant tant temps fent això que…

M.P.: Sí, sí…el context no ens ajuda gaire, els alumnes tenen molt clar 
que  el  que  han  de  fer  allà  és  captar  el  que  s'ha  de  fer  per  aprovar 
l'assignatura i punt. Llavors tot el que sigui fugir d'aquests paràmetres no 
es  fàcil.  Però  sí  que  l'experiència  em  diu  que  tot  el  tema  de  les 
competències lingüístiques ha de ser treballat des del començament del 
curs. 

Malgrat aquests problemes, trobo que aquest últim tema, el de la ciutat, 
ens ha sortit bastant rodó. A més a més,  sense proposar-nos-ho, ha estat 
com una mena de síntesi del fet durant el curs, pràcticament ha sortit tot.

L.D.: Quan tu veus tota l'evolució de canvis que no van d'un dia per l'altre, 
els canvis es van fent gradualment, de mica en mica… de vegades et 
quedes dient, com s'impulsen aquests canvis?, qui pot impulsar aquests 
canvis? El perquè hi ha hagut aquests canvis, on es veu més clar  és en 
el  tema del transport.  Hi ha unes persones amb una sèrie de capitals, 
idees i tal que poden tirar endavant aquestes coses.  Relacionant-lo amb 
el tema de l'energia, que és la base de tot això i que són els problemes 
que  tenim  ara:  energètics.  El  tema  de  l’energia  també  va  ser  molt 
interessant.  A  mi  em  va  sobtar  molt  que  tinguessin  les  energies 
alternatives com quelcom que encara ha de baixar de l’"OVNI". Hem tingut 
molins de vent tota la vida! Això del sortidor de benzina és tan ideal que 
llavors no et fas càrrec d'on venen les coses. Llavors es necessita una 
mica més de lectura al  marge del llibre de text,  ja que aquest és molt 
concís, molt esquemàtic. ¿Com pot ser que amb les hores que havíem 
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parlat, en els exàmens no siguin capaços de reflectir aquelles anècdotes 
que t'explica algú? Potser els falten més lectures. Potser falta una mica de 
lectura per a contrastar el llibre de text. Perquè nosaltres, els alumnes de 
Geografia, som molt joves i potser molts dies no vam acabar d'explicar bé 
les coses. Llavors ells s'han quedat amb la idea del llibre i punt. Van a 
l'examen i ja està. Potser introduir el fet d'unes hores de lectura de llibres, 
de manera lliure a la biblioteca o una mica guiada…, que no siguin obres 
molt denses, que no s'espantin…, també els permetrà, potser, aplicar a 
l'escriptura idees que hagin agafat dels llibres. Cal dir a l’alumnat: sumeu 
tot el que veieu pel carrer, tot el que us expliquen a la tele, … sumeu, 
sumeu…,  i  davant  del  text  apliqueu-ho.  Diuen:  què  hi  poso?,  el  que 
vulguis… Llavors que escriguin sense por. S'ha de redactar més i escriure 
més.

M.P.: I nosaltres hem de saber traspassar la tècnica.
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05. Entrevista a: Laura M.

Alumna de la Facultat de Geografia

M.P.: Com a persona que has estat involucrada en el tema i has observat 
com ho hem fet, volem saber una mica la teva opinió. Com ho has vist, 
tenint clar que el que preteníem era, entre altres coses, explicar el canvi i 
la continuïtat. El canvi històric, geogràfic i sociològic. 

L.M.: Jo crec que ha anat bé, el tema es va començar a tractar abans de 
Setmana Santa, hem estat bastant temps treballant-lo. S'ha fet un treball 
teòric a partir de textos, a la vegada que s'ha sortit al carrer. A la sortida a 
Barcelona,  amb el  nostre  grup d’alumnes,  vam treballar  els  barris  d’El 
Raval i el Gòtic. No només va ser una explicació nominal del punts, què 
era  cada  cosa,  sinó  que  vam  intentar  interrelacionar  les  coses.  Per 
exemple, el MACBA i tot el que hi havia als voltants: què hi feia un locutori 
i al costat un bar de disseny. També, a nivell sociològic, es van veure les 
profundes diferències entre El Raval i  el  Barri  Gòtic. Ells en van fer la 
comparació i per ells el barri d’El Raval era molt més caòtic, des del punt 
de  vista  de  neteja  dels  carrers,  dels  grups  socials  i  de  les  funcions 
urbanes, etc. Crec que aquesta part que vam fer nosaltres va funcionar. 
També va estar molt bé, des del meu punt de vista, agafar Sant Quirze 
ciutat  postindustrial.  I  també  el  fet  d’aplicar  a  Sant  Quirze  els 
coneixements  adquirits  al  llarg  del  tema  de  la  ciutat,  per  veure  si 
reconeixien,  en  el  lloc  on  viuen,  elements  de  la  ciutat  preindustrial, 
industrial i postindustrial,

M.P.: Sí, és veritat. A la sortida que vam fer per Sant Quirze l’alumnat 
distingia, veia els límits que corresponien a cada tipus de ciutat. Aplicat al 
seu territori sabien distingir bastant bé… Encara que no hi ha restes tan 
abundants com a Barcelona, el que veien que era antic ho sabien situar 
bastant bé. 

L.M.: Vam treballar Barcelona perquè era un model que teníem a prop. La 
visita  posterior  a  Sant  Quirze  estava enfocada a establir  les similituds 
entre el creixement d’ambdues ciutats. Dir: si a Barcelona hi ha això a 
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Sant  Quirze  també  hi  és.  Cara  a  enfocar  la  visió  global  del 
desenvolupament  o  el  canvi  a  la  ciutat.  A  Sant  Quirze,  que  fou  una 
localitat bàsicament agrícola, encara  vèiem els conreus, i les masies les 
coneixem encara pel seu nom: Can Barra, Can Mas, etc.

M.P.:  A través de les entrevistes estem detectant entre l’alumnat si  ha 
captat o no el concepte de canvi. Però jo també voldria conèixer la vostra 
opinió respecte a com l’havíem  treballat i si a vosaltres us havia satisfet 
des del vostre punt de vista.

L.M.: Crec que sí. Potser el fet de fer sortides ha ajudat molt la motivació 
dels  nens.  Per  exemple,  el  nostre  grup  era  un  grup  de  nens  que 
preguntaven  molt,  donaven  les  seves  opinions  i  feien  estadístiques  a 
classe.  En el tema dels mitjans de transport vam analitzar els cotxes que 
ara hi havia a casa seva i els vam comparar amb els que hi van haver a 
casa dels seus avis. Coses que potser no compten a l'hora d'un examen 
però que respecte de la maduresa dels nens i d’interrelacionar-se estan 
molt bé. 

M.P.: En principi la sensació general és aquesta: el tema ha funcionat, 
però volíem constatar si el que intuíem es confirmava, per això vam fer 
aquest  pas  de  preguntar-vos-ho.  Ara  m'agrada  que  vosaltres  ho 
corroboreu  i  també  que  apunteu  les  coses  que  no  hagin  funcionat. 
Sobretot el que es refereix a la idea del canvi.

L.M.: En el debat, jo pensava que estarien callats, però no, es van posar 
tots a intervenir de manera molt activa. 

M.P.: Llàstima que no ens va sortir l’enregistrament.

L.M.: En principi eren dues o tres les persones que hi havien d’intervenir

M.P.: Sí, els portaveus…

L.M.: Però després  va acabar  intervenint-hi tothom.

M.P.: Fins i tot em van preguntar si faríem més debats… la decepció me 
l'ha vaig endur aquí quan, per problemes tècnics no ho vam poder buidar. 
I després ja no va haver-hi manera de poder-ho incloure, no teníem més 
temps. …
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L.M.:  Una cosa que no em va agradar  van ser  les últimes classes,  a 
mesura que ens apropàvem al final del curs. Hi havia un cert esverament, 
la calor, les classes a la  tarda. En canvi, em va agradar molt el fet que va 
ser un tema que ens va servir de repàs de tot el que hem fet durant tot el 
curs. 
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06. Entrevista a: Pere S.

Alumne de la Facultat de Geografia

M.P.: Les entrevistes que ara jo vaig tenint amb vosaltres tenen com a 
finalitat  conèixer  la  vostra  opinió  sobre  si  els  objectius  que  preteníem 
aconseguir en el tema La Ciutat els hem assolit o no. Quina és la teva 
opinió? 

P.S.:  Des  del  meu  punt  de  vista  crec  que  si  es  vol  fer  èmfasi  en  el 
concepte de canvi, primer s’hi  ha de dedicar més temps i després se'ls 
s'hi  ha de transmetre què és exactament  el  que es vol  il·lustrar  en el 
concepte de canvi. Veient el que hi ha fet i el que es pretén potser seria 
bo determinar dos tipus de canvi.

♦ El funcional o d'ús. Exemple: l'antic Hospital de la Santa Creu ara 
Biblioteca de Catalunya,  i

♦ El canvi morfològic, és a dir, coses que estan construïdes que ha 
desaparegut i ara hi ha coses noves. 

Des  del  meu  punt  de  vista,  crec  que  és  bo  determinar  aquest  dos 
elements cara a què l’alumnat pot veure-ho més clarament si se li diu que 
el canvi pot ser funcional o morfològic. Això pel que fa al tema de canvi. 
Un altre tema que crec que és millorable és el treball sobre la durada del 
temps històric, intentar donar la temporalitat real.

M.P.: Això ho vam treballar amb l’eix cronològic, primer a títol individual 
situant en un eix la ciutat preindustrual, la industrial i  la postindustrial i 
després, en el treball per grups, es va tornar a repetir l’exercici. L’evolució 
del sector primari, secundari, terciari, així com la història dels vestits, els 
transports i les cases la vam situar novament sobre un eix cronològic.

P.S.: Bé,  però, es podria fer d'una altra manera, s'hauria de pensar. Fer 
els  quadres  a  escala  o  fer  un  sèrie  de…  Fer  un  quadre  al  qual 
s'incorporés el concepte temporal, no simplement que ells, per a veure la 
llargada d'un període, hagin de tenir un full al costat.
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Parlant d’una altra cosa, jo faria saltar el tema dels vestits.

M.P.: Bé, als sectors primari, secundari i terciari vam afegir el transport, 
els habitatges i els vestits per una raó molt senzilla: van ser els que vam 
trobar més material perquè els alumnes poguessin treballar. Obeeix a la 
facilitat de tenir més informació. 

P.S.: A mi el transport i els habitatges em semblen  molt correctes, però el 
vestit, en el tema de la ciutat, no el veig. Sí que es veu com a qüestió de 
canvi i,  avui  dia,  si  comences a mirar les coses que succeeixen a la 
ciutat, la gent et posa des d’imatges de la pel·lícula Matrix fins a coses … 
Tu, el canvi, el pots expressar des de molts punt de vista, però crec que 
tractant-se de nens, potser és qüestió de no despistar-los amb el tema. 
Ser més directe, si tractem de ciutat, parlem de ciutat, i la roba… està bé, 
però jo no la veig aquí. 

M.P..: En principi nosaltres vam fer aquests quatre talls en el temps que 
responien a una evolució de la ciutat, que podrien haver estat d'altres i 
després vam dir, no estudiem només el canvi morfològic, anem a omplir-lo 
d'un concepte social. Què passava a la ciutat?, i vam agafar aquests sis 
elements.  Els  tres  primers  corresponen a  tres  temes del  programa,  ja 
treballats, va ser un repàs. El tema del transport anava molt lligat amb el 
tema de les energies, àmpliament treballat quan vam anar al Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Terrassa. Agafat una mica pels pèls, podem dir 
que vam acabar fent servir bona part dels coneixements adquirits en els 
temes que vam fer al llarg del curs. 

P.S.: Cara a repetir-ho el curs vinent, jo el tema del canvi el tractaria com 
un tema més.  Igual que teníem el tema de ciutat o el tema que sigui. 
També caldria determinar, amb una definició clara i concreta, què és el 
canvi. Perquè el nen realment sàpiga a què ens referim, perquè, és clar, 
això de canvi… Tot està canviant, a vegades es difícil  dir  que no està 
canviant. Tu mires la tele i no hi ha un plànol que duri més de dos segons, 
és un canvi constant. Estem molt acostumats al canvi i fins a quin punt el 
sabem captar o no. Determinar molt què és canvi i en quins aspectes ens 
interessa. Si ens interessa només el morfològic, si ens interessa el d'ús 
que tu anomenes social. Determinar això bé i després treballar el tema de 
l’escala temporal en la línia que acabem de concretar.
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M.P.: Treballar tot el tema de la durada…

P.S.:  Perquè  aquest  quadre  de  doble  entrada  per  situar  els  diferents 
temes en el temps està molt bé però, a la vegada, és difícil, hi ha molts 
conceptes…  I  també  se'ls  ha  de  fer  entendre  això:   que  els  canvis 
d'èpoques no només estan en un tema sinó que ho han de veure com un 
conjunt. Quan canvia quelcom aquí és que també ha canviat aquí. Igual el 
canvi d'aquí és a causa d’això o això és a causa del canvi d'aquí… que 
tots es retroalimenten … que tots es van donant a l'hora.

M.P.:  Tu  creus,  però,   que  als  alumnes  els  hem  ajudat  a  millorar  el 
concepte de canvi que tenien? 

P.S.: Sí, jo crec que sí. Però tinc la sensació que van ser unes setmanes 
molt ràpides. No sé si és una sensació meva, totalment subjectiva, perquè 
jo també tenia exàmens estava molt ocupat i fent mil coses o no sé si 
realment ells també ho tenien aquell…

M.P.:  No,  hi  havia  una  certa  sensació,  sobretot  al  final,  que  el  curs 
s'acabava. En el moment de plantejar tota la part de la història diacrònica, 
hagués anat millor disposar d'unes sessions més, ens hagués anat millor. 
Sobretot perquè a ells van tenir la sensació de final de curs, que és una 
sensació des del  punt  de vista acadèmic bastant  desagradable perquè 
tendeix  al  pànic.  Tot  s'havia  d'acabar… Sí  que es  notava que el  curs 
s'acabava.  I  nosaltres  amb  un  mica  més  de  temps  haguéssim  fet  un 
debat, la posada en comú hagués estat més brillant, etc. 

P.S.: Jo com a tema de final de curs trobo que està bastant bé. Moltes 
vegades en els instituts no s'acaben els programes i aquí es va més o 
menys acabar el que s'havia plantejat. Tampoc mai o quasi mai es fa cap 
posada en comú o s’intenta interrelacionar tots els temes, almenys jo no 
ho vaig fer a l'institut, ni a BUP ni a COU. En aquest sentit crec que és 
una bona idea.

Bé, a mi em sembla  molt correcte el que s’ha fet. Hem de fer constar que 
el concepte de canvi no és un concepte fàcil. 
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Annex 7. 

Parts de les entrevistes fetes al professor - 
tutors  del  grup  -  classe  i  als  estudiants 
universitaris  en  pràctiques  agrupades 
segons les preguntes
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 Grau d’assimilació per part  de l’alumnat dels 
conceptes clau de canvi i continuïtat

1. Quina es la teva opinió respecte a com hem treballat els 
conceptes de canvi i continuïtat?

M.P.: Quan a les entrevistes que hem fet a l’alumnat els preguntava si en 
el  mateix  paisatge  de  Sant  Quirze  subsistien  elements  de  diferents 
èpoques  històriques  (preindustrial,  industrial  i  postindustrial)  ens  va 
sorprendre  molt positivament que la majoria d’ells, un 90%, sabien ubicar 
molt bé els llocs: la patronal de tal època, la zona nova, la Vall Suau de tal 
altra. Tenien bastant clar el tema del canvi, que és el concepte que han 
treballat més. A part també sabien reconèixer el canvi en la funcionalitat 
que tenia abans i la que té ara. El centre cultural, per exemple, abans no 
tenia aquesta funció. El canvi de funció i de com permaneix l’edifici, això 
ho tenien bastant clar. El concepte de canvi i continuïtat el tenien bastant 
clar. En general tots sabien diferenciar el que abans era una cosa i ara és 
l’altra. Tenien clar que l’edifici no canviava però sí la funció. 

F.C.:  Uns  alumnes ja fa temps que viuen a Sant  Quirze però n’hi  ha 
d’altres que han vingut més recentment. 

M.P.: Aquest canvi en geografia que és el canvi en el paisatge, que és el 
que hem anat treballant, el que es diu el palimsest, em sembla que ha 
estat  força  ben  captat  segons  hem  escoltat  i  veiem  en  les  seves 
respostes. 

F.C.:  Sí, anar a Barcelona i veure aquest esquema a Sant Quirze també 
els ha ajudat. (Francisco C.)

(...)  a  l'hora  de  treballar  el  tema La  Ciutat  crec  que  els  alumnes  han 
demostrat que tenien els coneixements adquirits (Antonio L.)

En la taula que vam treballar em sembla que els  alumnes van captar la 
idea d'evolució i de canvi. A la sortida que vam fer per Sant Quirze, feia la 
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impressió  que havien  captat  el  concepte.  De fet,  és  un  concepte  que 
sempre tens davant, però si no t’hi fixes no te n'adones. Era una cosa que 
ells ho sabien, el que passa és que no havien treballat el concepte (Alba 
E.)

M.P.: Tu diries que la teva impressió…

L.D.: Prou bona, però sempre hi ha coses per millorar…  (Lara D.)

També va estar molt bé, des del meu punt de vista, agafar Sant Quirze 
ciutat  postindustrial.  I  també  el  fet  d’aplicar  a  Sant  Quirze  els 
coneixements  adquirits  al  llarg  del  tema  de  la  ciutat,  per  veure  si 
reconeixien,  en  el  lloc  on  viuen,  elements  de  la  ciutat  preindustrial, 
industrial i postindustrial (Laura M.)

Des del meu punt de vista crec que si es vol fer èmfasi en el concepte de 
canvi,  primer s’hi   ha de dedicar més temps i després se'ls s'hi  ha de 
transmetre què és exactament el que es vol il·lustrar en el concepte de 
canvi. Veient el que hi ha fet i el que es pretén potser seria bo determinar 
dos tipus de canvi.

El  funcional  o  d'ús.  Exemple:  l'antic  Hospital  de  la  Santa  Creu  ara 
Biblioteca de Catalunya,  i

El  canvi  morfològic,  és  a  dir,  coses  que  estan  construïdes  que  ha 
desaparegut i ara hi ha coses noves. 

Des  del  meu  punt  de  vista,  crec  que  és  bo  determinar  aquest  dos 
elements cara a què l’alumnat pot veure-ho més clarament si se li diu que 
el canvi pot ser funcional o morfològic. Això pel que fa al tema de canvi. 
Un altre tema que crec que és millorable és el treball sobre la durada del 
temps històric, intentar donar la temporalitat real (Pere S.)

Cara a repetir-ho el curs vinent, jo el tema del canvi el tractaria com un 
tema més.  Igual que teníem el tema de ciutat o el tema que sigui. També 
caldria determinar,  amb una definició clara i  concreta, què és el canvi. 
Perquè el nen realment sàpiga a què ens referim, perquè, és clar, això de 
canvi… Tot està canviant, a vegades es difícil dir que no està canviant 
(Pere S.)
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Bé, a mi em sembla  molt correcte el que s’ha fet. Hem de fer constar que 
el concepte de canvi no és un concepte fàcil (Pere S.)

2. Creus  que  hem  ajudat  a  l’alumnat  a  captar  bé  aquest 
concepte?

El que jo vaig treballar directament del tema penso que sí que va ser útil 
per apreciar el que és el canvi (Antonio L.)

La sortida que vam fer a Sant Quirze, tot  i  que costa d'organitzar, ells 
aquest tipus d'activitat l'agraeixen i a l'hora d'expressar-ho en un mural 
quedava molt clar que sí, que havien adquirit els coneixements (Antonio 
L.)

M.P: En el tema de la ciutat postindustrial, que vau preparar tu i la Laura, 
penses que va ajudar a què l’alumnat captés el concepte?

A E.: Jo penso que sí.  Són coses que es veuen, quan t’ho diuen una 
vegada i  suposo que se'n  recordaran sempre.  A més,  essent  de Sant 
Quirze, que ho veuen cada dia. El problema és que t'expliquin què és el 
canvi, que t’ho expliquin… (Alba E.)

M.P.: Creus que nosaltres els hem pogut ajudar a sistematitzar aquesta 
idea de canvi?

A.E.: Crec que saber-ho, sense ésser-ne conscients, ja ho sabien.

M.P.: El que passa és…

A.E.: El que passa és que t’ho han de dir. De vegades te'ns una cosa 
davant dels ulls i si no t'ho diuen tu no te n’enteres. Igual que quan amb el 
nostre grup vam fer l’itinerari pel barri d’El Raval.  Els fèiem ser conscients 
dels  diferents  canvis,  que  ells  mateixos  reconeixen  quan  se’ls  hi 
mostren... En general, en sembla que ha estat bé. (Alba E.)
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M.P.: Quan vam passar per la plaça Sant Jaume i vam comentar que ja 
en temps dels romans el poder polític estava situat allí. Que hi ha uns 
edificis que han perdurat en el temps...

A.E.: Jo penso que això sí que ho tenen clar, l'època també, potser no la 
durada. Suposo que amb el “fris cronològic”  jo suposo que sí (Alba E.)

M.P.: L’últim tema que vam treballar a l’Institut fou La Ciutat. Com ja saps, 
un  dels  objectius  didàctics  era  la  introducció  del  concepte  “canvi  i 
continuïtat”. Creus que l’hem aconseguit? Volem saber una mica la teva 
impressió 

L.D.:  Al  llarg de tot  el  curs he tingut una mica la sensació que moltes 
coses ja  les sabien.  En moltes classes ho hem vist:  moltes coses les 
tenien dins però les havien d’anar traient. Moltes coses sí que les sabien 
però les havien d'ubicar bé. Els alumnes tenen bon nivell però fa uns anys 
el tenien més bo i s'exigien més coses. (Lara D.)

Estàvem mirant com havien canviat algunes zones de Barcelona, el tros 
de  la  Via  Laietana  i  vam  comentar-ho.  I  sí  que  aquí  van  fer  moltes 
referències al que ja havien vist. Espero que sí, que hagin pogut fer una 
compilació de la ciutat almenys…(Lara D.)

Vam treballar Barcelona perquè era un model que teníem a prop. La visita 
posterior a Sant Quirze estava enfocada a establir les similituds entre el 
creixement d’ambdues ciutats. Dir: si a Barcelona hi ha això a Sant Quirze 
també hi és. Cara a enfocar la visió global del desenvolupament o el canvi 
a  la  ciutat.  A  Sant  Quirze,  que  fou  una  localitat  bàsicament  agrícola, 
encara  vèiem els conreus, i les masies les coneixem encara pel seu nom: 
Can Barra, Can Mas, etc. (Laura M.)

En el tema dels mitjans de transport vam analitzar els cotxes que ara hi 
havia a casa seva i els vam comparar amb els que hi van haver a casa 
dels seus avis. Coses que potser no compten a l'hora d'un examen però 
que respecte de la maduresa dels nens i d’interrelacionar-se estan molt 
bé (Laura M.)

M.P.:  Tu  creus,  però,   que  als  alumnes  els  hem ajudat  a  millorar  el 
concepte de canvi que tenien? 
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P.S.: Sí, jo crec que sí. Però tinc la sensació que van ser unes setmanes 
molt ràpides. No sé si és una sensació meva, totalment subjectiva, perquè 
jo també tenia exàmens estava molt ocupat i fent mil coses o no sé si 
realment ells també ho tenien aquell…(Pere S.)
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  Assoliment  dels  objectius  didàctics  de  la 
unitat didàctica “la ciutat”

1. Penses  que  hem  assolit  els  objectius  que  preteniem 
aconseguir en el tema “la ciutat?

En conjunt, tret aquests problemes, penso que tot el grup ha quedat en 
una idea més o menys clara del seu tema, i de com ha anat evolucionant 
al llarg del temps. També han pogut veure i sentir l’explicació per part dels 
seus companys dels altres temes (Francisco C.)

Diria que sí  i  que les coses han quedat força clares. Tot podria haver 
quedat  millor  si  haguessin  tingut  més  temps  al  final.  Es  podia  haver 
arrodonit  una  mica  més.  La  manca  de  temps  al  final  s’ha  fet  notar 
(Francisco C.)

Penso que sí que l’objectiu s'ha acomplert. A part, durant el curs, deuen 
d'haver  treballat  les  competències  lingüístiques,  que  d'alguna  manera 
hauran estat sempre presents en els temes (Antonio L.)

A més a més el tema La Ciutat va durar molt i no és que donessin molts 
conceptes, crec que va ser un aprofundir en els mateixos i insistint… Estic 
segura que en una sortida s'aprèn més que a l'aula, i en el passeig pel 
Barri Gòtic els alumnes van aprendre molt. Crec que sí. Aquestes sortides 
van ser posteriorment molt aprofundides insistentment. (Alba E.)

M.P.: Quan vam fer la volta per Sant Quirze jo vaig detectar que a mesura 
que anaven passejant, anaven sortint coses.

L.D.: Sí, allà mirant l'entorn vam dir que si mires el paisatge pots anar 
tirant enrera i llegint el paisatge, el paisatge sempre et porta enrera… La 
típica  autopista  que  porta  a  un  lloc  on  abans  ja  hi  havíem  passat… 
Aquestes són les lectures essencials a fer… (Lara D.)
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 Valoració  de  la  metodologia  de  treball 
utilitzada

1. Quina impressió n’has tret de com hem treballat?

El fet de posar quatre o cinc alumnes  a treballar en grup sobre aquest 
tema va ser  una bona idea.  El  major  o menor  aprofitament  del  temps 
depèn dels alumnes que composen el  grup, ja que hi  ha alumnes que 
capten la idea al primer moment i altres que els costa més (Francisco C.)

Després, també, un altre inconvenient que hi  vaig veure cap a final de 
curs és que a l’hora de donar les instruccions per a treballar, no tots els 
practicants havien donat instruccions similars (Francisco C.)

Uns tenien molt clar què és el que havien de fer i altres no ho tenien gens 
clar (Francisco C.)

Potser haurien necessitat més temps al final, de fet el seu tema sí que el 
tenien clar però els dels altres, en ser potser la darrera hora, la calor... 
Amb tot penso que és un bon sistema, m’ha agradat molt el sistema. Crec 
que la idea està força bé i es pot continuar, intentant que al final quedi una 
mica més de marge. Potser es necessiten més sessions, però crec que en 
aquest sentit és força interessant (Francisco C.)

Cinc alumnes amb dues persones que els donen una atenció més directa. 
Es pot fer un seguiment millor,  cosa que no es pot fer de manera tan 
sistemàtica quan tens tota la classe amb el professor. Això als alumnes 
els ha agradat bastant. Tenen com si fos un professor particular al costat 
(Francisco C.)

Els altres nois dels altres grups classe que no tenien aquesta experiència 
ho reclamaven. Com és que aquests tenen tant i nosaltres no? No podem, 
els  responia,  jo  no  puc  fer  el  mateix  que  fan  ells.  Sí  que  a  vegades 
treballaven en grup, i bé, vèiem que aprenien, que els agradava però això 
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no es pot fer com ho fèiem amb el grup B, és impossible, se’ns quedaria 
el programa molt endarrerit (Francisco C.)

Sí, en acabar el curs deien: l’any que ve continuarem? Mireu, no, l’any 
que tocarà fer-ho una altra vegada  amb tercer nosaltres ja serem a quart. 
Ens agradaria fer-ho, però no (Francisco C.)

El tipus d'activitat que s'ha fet aquí, a Sant Quirze, la forma de treballar 
m’ha agradat força. Ha estat una forma d'anar fent una avaluació contínua 
fins i tot una avaluació final del que han après durant tot el curs (Antonio 
L.)

Van aprendre d'una manera diferent; les sortides que feien, els murals, els 
debats, els comentaris. Ells deien que els agradava la forma de treballar, 
la qüestió de fer murals (Antonio L.)

Els  alumnes,  en  principi,  han agraït  l’experiència  duta  a terme.  Volien 
aprendre  d'una  manera  diferent,  ho  van  recalcar  moltes  vegades.  Els 
agradava la forma de treballar, el tipus d'activitat i, en principi, l'assimilació 
del coneixement. Agraeixen la forma d'aprendre així (Antonio L.)

Jo no coneixia aquesta forma de treballar i sí que a partir d'activitats, de 
recursos, de moure's per Internet i fer un mural de síntesi, penso que és 
una forma molt vàlida d'aprendre. Aquests alumnes sí que han assimilat 
els coneixements d'una forma diferent. (Antonio L.)

El més important que he vist és que els alumnes han reconegut aquest 
tipus d'experiència. L’avaluació que n’han fet ho confirma. (Antonio L.)

Penso que els nostres alumnes, al llarg del curs, poques vegades han 
hagut de fer esforços de síntesi, de concreció, d’explicitació per escrit de 
les seves idees. No sé si és millor o pitjor tal com ho hem fet, no ho sé, 
però sí  que penso que potser hi  ha moltes coses que les sabien i  les 
havien de fixar (Lara D.)

Penso que, realment, abans hi havia més contingut, no sé si més ben 
explicat, ni si servia o no. Jo moltes coses les he oblidades, però de sisè i 
setè d'EGB, he estat mirant mapes que fèiem de població, de densitat, de 
fluxos i al·lucino (Lara D.)

9



També he detectat que els costa molt de llegir. Per exemple, el dia que 
vam ser  a  la  Biblioteca buscant  alguns llibres  va  ser  molt  interessant. 
Miraven un llibre i deien: ui, quantes coses que hi ha! (Lara D.)

El tema de l’energia també va ser molt interessant. A mi em va sobtar molt 
que tinguessin les energies alternatives com quelcom que encara ha de 
baixar de l’"OVNI". Hem tingut molins de vent tota la vida! Això del sortidor 
de benzina és tan ideal que llavors no et fas càrrec d'on venen les coses 
(Lara D.)

Llavors es necessita una mica més de lectura al marge del llibre de text, ja 
que aquest és molt concís, molt esquemàtic. ¿Com pot ser que amb les 
hores que havíem parlat, en els exàmens no siguin capaços de reflectir 
aquelles  anècdotes  que  t'explica  algú? Potser  els  falten  més  lectures. 
Potser falta una mica de lectura per a contrastar el llibre de text. Perquè 
nosaltres, els alumnes de Geografia, som molt joves i potser molts dies no 
vam acabar d'explicar bé les coses. Llavors ells s'han quedat amb la idea 
del llibre i  punt. Van a l'examen i ja està. Potser introduir el fet d'unes 
hores de lectura de llibres, de manera lliure a la biblioteca o una mica 
guiada…, que no siguin obres molt denses, que no s'espantin…, també 
els  permetrà,  potser,  aplicar  a  l'escriptura idees que hagin agafat  dels 
llibres (Lara D.)

Cal  dir  a  l’alumnat:  sumeu  tot  el  que  veieu  pel  carrer,  tot  el  que  us 
expliquen a la tele,  … sumeu, sumeu…, i  davant del  text  apliqueu-ho. 
Diuen: què hi poso?, el que vulguis… Llavors que escriguin sense por. 
S'ha de redactar més i escriure més. (Lara D.)

Jo  crec  que ha anat  bé,  el  tema es  va  començar  a  tractar  abans de 
Setmana Santa, hem estat bastant temps treballant-lo. S'ha fet un treball 
teòric a partir de textos, a la vegada que s'ha sortit al carrer. A la sortida a 
Barcelona,  amb el  nostre  grup d’alumnes,  vam treballar  els  barris  d’El 
Raval i el Gòtic. No només va ser una explicació nominal del punts, què 
era  cada  cosa,  sinó  que  vam  intentar  interrelacionar  les  coses.  Per 
exemple, el MACBA i tot el que hi havia als voltants: què hi feia un locutori 
i al costat un bar de disseny. També, a nivell sociològic, es van veure les 
profundes diferències entre El Raval i  el  Barri  Gòtic. Ells en van fer la 
comparació i per ells el barri d’El Raval era molt més caòtic, des del punt 
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de  vista  de  neteja  dels  carrers,  dels  grups  socials  i  de  les  funcions 
urbanes, etc. Crec que aquesta part que vam fer nosaltres va funcionar 
(Laura M.)

Potser el fet de fer sortides ha ajudat molt la motivació dels nens. Per 
exemple,  el  nostre  grup  era  un  grup  de  nens  que  preguntaven  molt, 
donaven les seves opinions i feien estadístiques a classe (Laura M.)

Una cosa que no em va agradar van ser les últimes classes, a mesura 
que ens apropàvem al final del curs. Hi havia un cert esverament, la calor, 
les classes a la  tarda (Laura M.)

En canvi, em va agradar molt el fet que va ser un tema que ens va servir 
de repàs de tot el que hem fet durant tot el curs (Laura M.)

Jo com a tema de final de curs trobo que està bastant bé. Moltes vegades 
en els  instituts  no s'acaben els  programes i  aquí  es va més o menys 
acabar el que s'havia plantejat. Tampoc mai o quasi mai es fa cap posada 
en comú o s’intenta interrelacionar tots els temes, almenys jo no ho vaig 
fer a l'institut, ni a BUP ni a COU. En aquest sentit crec que és una bona 
idea (Pere S.)
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ANNEX 8:  
 

PARTS DE LES ENTREVISTES AMB L’ALUMNAT 
RELACIONADES AMB LA VARIABLE CAUSES I 

CONSEQÜÈNCIES 



 
 

A continuació es transcriuen literalment les respostes que ha donat l’alumnat a 
les causes i conseqüències que se li demanaven: 

 

L’agricultura. Tema: El descobriment d’Amèrica 

Causes 

― Colom volia arribar a les Índies.  

― Volia demostrar que la Terra era rodona (2). 

― A la reina... doncs... li va semblar bé... 

 

Conseqüències  

― D’allà va portar productes nous.  

― L’agricultura es va desenvolupar més.  

― Doncs... va aparèixer el... el tràfic d’esclaus... 

― Van aparèixer malalties desconegudes.  

― La gent se’n va anar allà perquè allò era un país...  

― I la gent podia tenir moltes riqueses... 

 

 

 



La indústria. Tema: La màquina de vapor  

Causes  

― Volien transportar els productes i necessitaven... alguna cosa 
que els en transportés gran quantitat.  

― Llavors, com que van descobrir el vapor, van inventar-se també 
la màquina.  

― La màquina de vapor va aparèixer perquè... hi havia més 
població i llavors les indústries necessitaven fer més producció, 
més productes...  

― Doncs que els amos de les fàbriques s’estalviaven més diners... 

 

Conseqüències 

― ... les fàbriques també funcionaven amb vapor. 

― ... es feia més ràpidament... 

― ... podien transportar més... 

― ... més objectes, més productes i podien transportar també 
persones...  

― Més ràpidament i més segur. 

― Va augmentar la productivitat. 

― ... no hi havia tanta mà d’obra... 

― I molta gent se’n va anar al carrer... 

― Van començar a fer servir una energia que no era humana, ni  
animal, ni... 

 



El comerç. Tema: La implantació de les grans superfícies 

Causes 

― Quan es va passar de la primera revolució industrial a la segona 
revolució industrial, es van fer grans edificis preconstruïts que 
sortien molt barats i hi podia viure molta gent, i això feia que es 
necessitessin grans edificis on es vengués de tot i hi hagués molts 
productes per a poder abastir tota la gent que vivia en aquells 
edificis. 

― I després, amb la segona revolució industrial, hi ha totes les 
fàbriques, hi ha molta feina i hi ha més... la gent no vol perdre gaire 
temps en la compra. 

― Més comoditat per al comprador. 

― Productes més barats, més econòmics. 

― ... i més propers al teu habitatge. 

 

Conseqüències 

― Pots comprar el que necessites en poca estona i el temps el pots 
invertir en altres coses. 

― S’organitzen d’una manera que hi ha gent que compra 
compulsivament, ...i perds el contacte amb la gent, ja que tu vas 
allà i compres, i el que et despatxa és com si fos una màquina... 

― Hi trobes tot el que necessites, sigui menjar, siguin 
electrodomèstics. 

― Ho tens tot ben distribuït per a trobar les coses. 

― No acostumen a quedar gaire lluny i estan ben comunicats amb 
els trens, autopistes, carreteres. 

― ... i les compres et surten barates. 

― La qualitat dels productes  que es venen. 

 



Els transports. Tema: La màquina de vapor 

Causes 

― Intentaven buscar altres formes de transport més ràpides... 

 

Conseqüències 

― Perquè així es podien transportar tots els productes més bé. 

―... i més ràpidament...  

―... i en més quantitat.  

― També... els habitatges també... per al funcionament de les 
màquines... per a facilitar les feines. 

― A la indústria... per a produir més... per a produir amb més 
quantitat també...  

―... va poder generar el motor de benzina, els vaixells, els trens... 

 

 

 



Els vestits. Tema: La moda 

Causes 

― Doncs la revolució industrial, que es va fabricar molta roba en 
sèrie, igual... 

― La gent pobra dels pobles volien imitar els rics com vestien i... 
anaven imitant i... al final... s’ha creat la moda. 

― Sorgeix amb les diferències socials. 

 

Conseqüències 

―... que tothom va vestit igual. 

― Doncs canviar cada dos dies l’armari. 

―... i deixar molts diners a les botigues. 

― Cada cop la gent vesteix més bé. 

― L’anorèxia, la bulímia... 

― Que hi ha diferències entre uns que vesteixen unes coses i unes 
altres... es a dir, tu diferencies un hippy perquè va amb la roba de 
colors... 

― La gent va comprant més per estar a l’última i això comporta una 
despesa enorme que... 

― Si tu formes part d’un grup, has de comprar certa roba. 

 

 

 



Els habitatges. Tema: Les colònies industrials 

Causes 

― Aprofitar els rius. 

― Ser lluny de les ciutats (vol dir: allunyar-los de les ciutats). 

― Doncs... el patró de la fàbrica... bé, l’amo de la fàbrica construeix 
les  colònies per estar situades al costat d’un riu, que és on té la 
fàbrica construïda... 

― Allà hi ha els habitatges per als obrers, que és allà on viuen i... 
per a tenir-los controlats. 

― Perquè la ciutat ja està urbanitzada i ha d’anar a... fora de la 
ciutat... 

 

Conseqüències  

― Es van fundar pobles al voltant. 

― Les colònies, al llarg del temps, formen barris que absorbeixen la 
ciutat...  No es poden relacionar (referit als obrers). 

 

 

 

 



ANNEX 9. SOCIOMETRIA 

 



9.1. L’ENQUESTA 

 

 

 

 

 IES SANT QUIRZE Nom i cognoms: 
ESO. 3r B Data: 

 
 
⎯ Amb quins companys o companyes de la classe t'agradaria 
treballar a l'assignatura de Ciències Socials? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
⎯ Amb qui no t'agradaria treballar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



9.2. LA MATRIU 

Consisteix en un quadre de doble entrada. Tant a l’eix de les coordenades com 
al de les abscisses s’hi col·loquen el nom i la inicial del cognom dels nois i 
noies de la classe, per ordre alfabètic de cognoms. El buidatge és relativament 
senzill. Es comença agafant els fulls de respostes individuals ordenats per 
ordre alfabètic i es van anotant les respostes de cada noi i noia a la matriu. La 
columna de l’esquerra correspon als electors i la fila de la part superior, als 
elegits. Es col·loca en una de les dues caselles que hi ha la intersecció de la 
línia de l’elector amb la columna de l’elegit el número d’ordre corresponent a 
l’elecció o rebuig. Si es el cas, la primera xifra correspon al número d’ordre de 
les eleccions fetes i la segona al número d’ordre dels rebutjos fets. 

Tot seguit ja es poden calcular els índexs sociomètrics, que en el nostre cas 
varen ser dos: 

a) Popularitat. És el percentatge d’eleccions rebudes, degudament 
ponderades. Valorarem la primera elecció amb 5 punts, la segona amb 
4, la tercera amb 3, la quarta amb 2 i totes les altres  amb 1 punt. 

b) Antipatia. És el percentatge de rebutjos rebuts, també degudament 
ponderats. 



 Ignasi Sandra Raül Marián Albert Franc. Laia Nerea Auri Adrià Dani Leti. Casan.

Ignasi A.   - 8 - 9 - 10   7 -   - 6     - 1   - 4 

Sandra A.       14 - 7 - - -   3 - 9 -     12 - 13 - 

Raül A.         7 -   5 - - 1 3 - 1 - - 2 8 -   

Marián C. - 1   - 4 -  - 3   6 -       - 2   1 - 

Albert D. - 12   - 6 6 -   - 7 - 2 - 8 3 - 4 - - 5 - 1 5 - 

Francesc F.   2 - - 2 - 8     - 9     - 6 - 3 5 - - 7 

Laia G. - 2       - 1           4 - 1 - 5 - 

Nerea G.   3 - - 4             - 5 - 1     

Auri G.     - 3     3 -         - 4     

Adrià G. 8 -   1 - 5 -   11 - 2 - - 2 12 -   - 4 4 - 3 - 

Dani G.                           

Leticia G. - 3   5 - 7 - - 2 - 5 1 -       4 -   6 - 

Casandra L.     - 5 1 - 4 -         6 - 7 -     

Núria L. 5 - 6 - - 4       - 3 2 -   - 5 - 1     

Pau L. 1 -   - 4 2 -             - 3     

Gerard L.   6 - - 1   2 -   4 - - 5   5 - - 3     

Marc L.     - 4 - 6 1 -   - 5         - 3 - 7 

Robert M.     - 2             1 - - 1     

Àlex M. 4 -   - 4               - 2     

Agnès M. 6 - 3 - - 3         1 - - 5 - 4 - 2   7 - 

Daniel M. 2 -   - 2               - 1     

Andrei M.     - 3         - 5     - 1     

Carlos M. 3 -   - 7 - 6 8 -         - 8 - 1 - 5 - 4 

Bernat P.                 1 - 4 - - 1     

Maria R.   1 -     5 -     3 -           

Marc R. 2 -                   - 3     

Xavier S. - 15 8 - - 6 - 12 2 - - 8    10 9 - 6 - - 3 - 2 - 11

Damià V.     - 4     3 -     1 -   - 3     

                           

Eleccions 
ponderades 21  18  6  13  19  8  13  15  19  17  5  10  13  

POPULARI
TAT % 16  14  5  10  15  6  10  12  15  13  4  8  10  

                           

Rebutjos 
ponderats  14  1  45  5  12  3  9  14  1  6  79  13  7 

ANTIPATIA 
%  11  1  35  4  9  2  9  11  1  5  61  10  5 

 



 
Núria Pau Gerard Marc Robert Àlex Agnès Daniel Andrei Carlos Bernat Maria Marc Xavier Damià 

  3 -   6 - - 2 4 - - 5 1 - - 11 5 -   2 7   - 3   Ignasi A.

4  - 8 -     - 1   2 - 5 -     10 - 1 - 6 -   11 - Sandra A.

- 5 6 -     - 4 - 6       - 7 2 -   4 - - 3   Raül A.

  3 - 5 -   2 -       - 5         4 -   Marián C.

- 10 - 11 2 - 1 -  4       - 9         - 3   Albert D.

         1 - 4       - 5 4 - 1 -     3 - Francesc F.

        2 -                 3 -   Laia G.

5 - 2 - - 3    2   1 -         4 -   - 6 6 - Nerea G.

         1           2 -     - 2 1 - Auri G.

- 8     6 - 9 - - 7 - 1 - 6   10 - 7 - - 3 - 5     Adrià G.

                              Dani G.

- 4       2 -         - 1       3 -   Leticia G.

    2 -   - 2 - 4   - 3     3 -   5 - - 1 8 - Casandra L.

  3 -     - 2   4 - 1 -       8 - 7 -     Núria L.

        - 1                 - 2   Pau L.

        - 2         - 4 1 - 7 - - 6 - 7 3 - Gerard L.

        - 1                 - 2   Marc L.

    2 -   -                      Robert M.

  3 -   6 - - 1     2 -   5 -     1 - - 3   Àlex M.

        - 1 - 7       - 8 5 - 2 -   - 6 4 - Agnès M.

  3 -     - 4               1 - - 3   Daniel M.

        - 4 3 - - 6 2 -   4 -     1 - - 2   Andrei M.

7 - 5 -   4 - - 2 6 -   2 - 9 -       1 - - 3   Carlos M.

    3 -   - 2                 - 3 2 - Bernat P.

9 - 8 -     - 1   2 - 7 -         4 -   6 - Maria R.

  3 -     - 1 4 -   1 -           - 2   Marc R.

- 13 10 - 1 - - 14 - 1 - 5 - 9 - 4 4 - - 7 5 - 7 - 3 -     Xavier S.

        - 1           2 -     - 2   Damià V.

                              

5  27  21  10  13  8  15  29  3  5  26  23  30  8  21  Eleccions 
ponderades

4  21  16  8  10  6  12  22  2  4  20  18  23  6  16              
POPULAR. %

                              

 6  1  3  1  91  8  8  6  3  11  0  4  2  53  0 Rebutjos 
ponderats

 5  1  2  1  70  6  6  5  2  8  0  3  2  41  0 ANTIPATIA %



9.3. ELS DIAGRAMES 

Amb els resultats obtinguts a la matriu, i per tal de facilitar-ne la seva lectura, 
s’elaboren els diagrames. 

Diu Toesca (1974) que Northway va difondre un sistema que consisteix a dividir 
l’espai en tres cercles concèntrics, en els quals els individus són col·locats 
segons el seu índex de popularitat. Els que tenen un índex més alt se situen al 
centre i els menys escollits, als extrems. Aquest procediment rep el nom de 
tècnica del blanc. S’ha de vigilar, evidentment, la col·locació en el lloc adequat 
del seu nivell i fer intel·ligible la visió del diagrama. 

En el primer, titulat “Popularitat”, l’alumnat està situat dins dels cercles 
concèntrics segons el percentatge de les eleccions rebudes, degudament 
ponderades. De cada component del grup surt una fletxa que correspon a la 
seva primera elecció. En el segon diagrama, titulat “Antipatia”, l’alumnat està 
situat en la mateixa posició que el diagrama anterior, però les fletxes 
dibuixades corresponen al seu primer rebuig. 
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9.4. ELS GRUPS DE TREBALL   

     (1r quadrimestre) 
GRUP 1. 
Professors: Lara i Pere  
Àlex M. 
Dani M. 
Francesc F. 
Marc R. 
Robert M. 
 
GRUP 2. 
Professor: Biel 
Albert D. 
Andrei M. 
Gerard L. 
Laia G. 
Leticia G. 
 
GRUP 3. 
Professor: Bernat 
Dani G. 
Ignasi A. 
Marián C. 
Pau L. 
 
GRUP 4. 
Professora: Alba 
Auri G. 
Damià V. 
Marc L. 
Núria L. 
Xavier S. 
 
Grup 5 
Professors: Laura i Cristòfol 
Adrià G. 
Agnès M. 
Casandra L. 
Nerea G. 
Raül A. 
 
GRUP 6. 
Professora: Sandra 
Bernat P. 
Carlos M. 
Maria R. 
Sandra A. 
 
 

 



(2n quadrimestre) 
GRUP 1. 
Professora: Sandra 
Albert D. 
Maria R. 
Raül A. 
 
GRUP 2. 
Professor: Cristòfol 
Bernat P. 
Nerea G. 
Xavier S. 
 
GRUP 3. 
Professora: Alba 
Núria L. 
Pau L. 
Robert M. 
 
GRUP 4. 
Professor: Biel 
Dani G. 
Francesc F. 
Sandra A. 
 
Grup 5 
Professora: Lara 
Andrei M. 
Auri G. 
Casandra L. 
Marián C. 
 
GRUP 6. 
Professor: Pere 
Àlex M. 
Ignasi A. 
Leticia G. 
Marc L. 
 
GRUP 7. 
Professora: Laura 
Agnès M. 
Carlos M. 
Dani M. 
Gerard L. 
 
GRUP 8. 
Professor: Bernat 
Adrià G. 
Damià V. 
Laia G. 
Marc R. 
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successió.
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Text n. 01

Autor: Ignasi A.

Títol: RECORREGUT TURISTIC: NOM CIUTAT: KARLIN

Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està 
per  la  època  de  la  1ª  revolució  industrial)  però  es  molt  reconeguda 
mundialment  per  la  producció  d’adobs.  Començarem el  recorregut  per 
l’ajuntament, on avans era el principal lloc de producció d’adobs (a la 1ra 
revolució industrial) i antigament    els romans guardaven aquests adobs 
per aplicar-los als seus camps (pre-industrial). L’agricultura al llarg de la 
història  fins  avui  ha  evolucionat  molt  en  aquesta  regió,  prehistòrics 
utilitzaven pedres de riu i la força dels animals... Romans i Ibers van ser 
els emprenedors de la utilització dels adobs per als seus camps (per això 
les terres actuals són tan fèrtils). A la edat mitjana es va ignorar bastant 
l’agricultura  ja  que  per  la  mala  condició  dels  aliments  produïa  greus 
malalties com la pesta o plagues.  A la e. Moderna, amb la descoberta 
d’Amèrica, els karlinians van començar a comerciar per els mars Índic, 
Atlàntic  i  Pacífic,  venent  i  comprant  la  seva  única  matèria:  l’adob. 
Actualment (en aquesta regió) encara si distingeixen característiques de 
la  1era  revolució  industrial,  la  producció  d’adobs  es  produeixen  a  les 
indústries situades al nucli de la ciutat (com ho estem veient).

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, 
ja que necessiten els seus fems per produir l’adob (passem per davant 
d’una granja plena  de bestiar). La roba dels karlinians no ha seguit mai 
una moda,  ja  que mai  s’han aprofitat  del  seu bestiar  per  produir  roba 
(igualment  amb  la  carn).  Tota  la  roba  que  portaven  i  porten  les 
aconseguien i l’aconsegueixen “baratant” (intercanviant diferents objectes 
de diferents valors). A molts dels karlinians no els hi agrada la roba que 
porten  i  el  que  fan  es  treballar  a  les  fàbriques  on  allà  els  hi  donen 
uniforme gratis (simples peces de cotó).

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el 
que només cultiven les terres (passem per davant d’ell). Encara que està 
molt ben comunicada per una àmplia xarxa de autopistes i en cas que 
algú prengui mal o acabi malalt, tenen que caminar 15 km fins al pròxim 
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poble (St. Quirze del Carlí) on tindran que acabar agafant un tren fins a 
Karcelona (on es troben els millors hospitals del país).

Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants. Actualment,  els  habitatges   s’han  millorat  molt  gràcies  als 
guanys dels adobs (cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) I 
aquí s’acaba el recorregut turístic.
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Text n. 02

Autor: Raul A.

Títol: -

LA CIUTAT A LA EDAT PRE-INDUSTRIAL

En realitat a la edat Pre-industrial no era ben bé una ciutat la gent rica i 
els senyors feudals tenien castells emmurallats o tambe hi havia pobles 
emmurallats també hi havia poblets al costat de les ciutats com Barcelona 
hi havia poblets al costat fora de les muralles de l’antiga Barcelona la gent 
en aquell llavors la gent vivia malament perque hi havia molta pobresa 
sovint no tenien que emigrar però el més habitual eren les sopes de ceba i 
el pa. Vestien amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien 
gastar els diners en roba, la ciutat o el poblat no seguia ningún tipus de 
traçat bueno l’irregular perque alhora de construir-se les cases no feien 
planols.

LA CIUTAT A LA 1a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les Ciutats van anar canviant i  gracies al  surgiment de la maquina de 
vapor van anar prosperant ja no havien de fer els viatges amb burro els 
podien fer amb tren o en vaixell. Alguna gent as va anar a les ciutats a 
viure i va anar deixant el camp la gent ja cada vegada vivia millor perque 
cada vegada la industria estava més tecnificada i produia més llavors hi 
havia més treball la gent podia menjar millor i vestir millor. A part feien 
servir una agricultura de subsistencia pero tambe amb el que sobrava ho 
venien venien l’excedent i la gen anava fent petits negocis    també hi 
havia botigues petites d’artesans

LA CIUTAT A 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les ciutats van anar canviant-se es traçat es a dir miraven com construir 
els edificis feien servir un tipus de traçat cada vegada utilitzaven més el 
traçat ortogonal van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es 
vivia millor a la ciutat com que no hi cabia tota la gent a la ciutat  van 
començar a construir els poligons d’habitatge com el de belvitge que eren 
blocs alts i prefabricats van fer un munt d’edificis barats i de molt poca 
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qualitat i així són ara que la meitat d’ells estan que es cauen. Tambe amb 
la  tecnificació  de  la  industria  siderurgica  va  anar  proliferant  el  tren de 
vapor i van començar a construir-se moltes linies de tren. També va sorgir 
el motor d’explosió el cotche. També van sortir avions poc tenificats i poc 
segurs però amb el pas del temps van avançar molt  i molt rapid tambe a 
finals del segle XX va sortir la nau espacial i va permitir fer viatges i visitar 
l’espai o la lluna. L’agricultura de subsistencia va pasar a agricultura de 
mercat i mes tecnificada. La manera de construir va pasar a un traçat o 
trama ortogonal.

LA CIUTAT POST-INDUSTRIAL

De moment no portem molt de segle XXI però els cotches i la moda son 
un dels grans atractius d’ara. L’agricultura. Però el que mès es mira ara es 
el temps i els cotxes son mes ràpids els trens es mesuren per temps no 
per quilometres  la fruita ja no te temporada tot l’any i ha tomaquets en 
canvi fa uns anys (20) no hi havia fruita etc. tot l’any
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Text n. 03

Autora: Sandra A.

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC

En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona 
de la ciutat Preindustrial.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el 
casc antic.

Aleshores  la  ciutat  era  un  poble  no  massa  gran,  on  els  carrers  eren 
estrets i estaven poc organitzats. Les cases eren baixes i a la periferia del 
poble es podien trobar alguna masia o granja.

La majoria de la gent del poble es dedicava a l’agricultura, la qual era 
bàsicament de subsitència. A vegades, quan els hi sobrava part d’alguna 
collita anaven al  mercat,  que era força petit,  i  ho venien.  La gent que 
conreava les terres s’ajudava de eixen molt poc “desenvolupades”, de la 
força  animal  i  de  les  mans.  La  gent  aprofitava  la  força  animal  per 
desplaçar-se,  es  a dir,  que utilitzaven sobretor  els  caballs,  els  ases o 
mules i els bous per desplaçar-se

La caça també era molt freqüent al poble, ja que era un bon mitjà per 
poder-se alimentar. Al poble ho podien fer amb regularitat, ja que tenien el 
bosc a la vora.

Igual  que  la  caça,  la  pesca  també era  un  bonsistema per  aconseguir 
menjar.

Un sistema molt  utilitzat per conrear era el  guaret,  aquest consistia en 
deixar reposar una parcel·la durant un període de temps i així aquesta 
recuperava la fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear.
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Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a leszones construides 
durant  la  primera  i  la  segona  revolució  industrial  compreses  entre  els 
segles XIX – XX.

CIUTATS INDUSTRIALS

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps tenen uns carrers no tan irregulars com els del casc 
antic, també podem observar que els edificis són més alts però que estan 
en mal estat i la població ha augmentat.

Les ciutats industrials estan marcades sobretor pel fet de l’incorporació de 
màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer augmentar molt 
el nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar convertint en 
una petita ciutat.

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, i que la gent 
que encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida millor. Aquesta 
gent vivia en barris obrers situats a la periferia. Durant aquesta època van 
aparéixer grans avenços que poc a poc anirien evolucionant. La màquina 
de vapor n’es un exemple el  qual  més endavant es va convertir  en el 
motor  de benzina.  Durant  la  industrialització  van apareixer  altre  coses 
parlant  de  maquinaria;  com  nous  cultius,  adobs  naturals  i  la  rotació 
triennal.  Aquests  pertanyen  a  la  primera  revolució  industrial.  Són 
característics  de  la  segona  revolució  industrial  els  adobs  químics,  els 
pesticides, els monocultius... I apareix l’agricultura de mercat, per tant ara 
ja no es conrea per sobreviure  sinò per vendre-ho i extreuren beneficis; 
tot aixó resulta més fàcil gràcies a els adobs, els pesticides, però sobretot 
a l’aparició de màquines que ajuden a fer les feines del camp, com el 
tractor  i  als  hivernacles,  que permeten cultivar  durant  l’any.  La rotació 
triennal que abans he mencionat consisteix a conrear 2 parcel·les una de 
blat  i  l’altre de llegums i  deixar a una tercera reposar (guaret),  la qual 
servia  de  pastura.  Per  tant  podem  dir  que  duran  l’industrialització  es 
produeixen grans canvis molt importants.

7



I  ara  per  acabar  ens  desplaçarem cap  a  les  aones  residencials  més 
properes i faré com en les anteriors una breu explicació de el que és una 
ciutat postindustrial.
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CIUTAT POSTINDUSTRIAL

El primer que s’ha de dir és que durant l’època postindustrial les activitats 
industrials han estat desplaçades del centre urbà i han anat a parar a la 
periferia de la ciutat.

A la ciutat postindustrial els carrers són amples i regulars i les cases i els 
pisos estan en bon estat.

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat es que 
“esta  feta”  per  donar  una bona calitat  de  vida.  La  ciutat  postindustrial 
consta de forçes zones verdes, de molts serveis, d’habitatges, d’oficines i 
moltes d’aquestes ciutats estan recuperant i renovant el centre històric.

A les ciutats el preu del sòl cada cop s’encareix més i les facilitats en els 
sistemes de comunicació i de transport han afavorit el poblament.

Respecte l’agricultura hi ha agut canvis, a aparegut l’agricultura biològica, 
els productes transgènics i el sistema hidropònic,que serveix per cultivar 
sense necessitat d’utilitzar la terra ja que les plantes es posen directament 
a l’aigua i aqueta ja conté tots els nutrients que necessita per crèixer.

Bé, esperem que hagin disfrutat
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Text n. 04

Autor. Albert 

Títol: VISITA A LA CIUTAT DE PLAMICONA

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. Aquí s’hi ha trobat restes de l’època 
prehistòrica, concretament del neolític, i es te la certesa que els romans 
també van estar aquí. També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Del neolític s’han trobat restes de cabanes, de sitges i  d’enterraments. 
Les  cabanes  eren  enfonsades  amb  base  circular,  per  a  mantenir  la 
temperatura i per tenir una distribució fàcil. A les sitges s’hi varen trobar 
restes  de  blat,  principalment,  amb  el  que  demostra  que  practicaven 
l’agricultura de subsistència, ja que no tenien amb qui comerciar degut a 
que la comunicació es feia difícil entre els poblats. A les tombes s’hi ha 
trobat  collars i  ornamentació del  vestit,  també algunes pells i,  com no, 
ossos.  Això  ens  demostra  que  la  gent  vestia  amb  pells  i  portaven 
ornaments.

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per 
uns documents trobats en unes excavacions. A Plamicona i va haver un 
gran campament militar i  un gran port  militar:  els romans varen arribar 
aquí  en  vaixells  i  van  establir  el  seu  campament  aquí,  a  Plamicona, 
perquè estava a dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu Banticorerillo) i en 
front del mar, la situació idònia, perquè veien qui s’apropava pel terra i pel 
mar i tenien accés molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar davant. Aquí 
es va establir un port comercial molt important, un dels més importants de 
l’època,  on  arribaven  mercaderies  des  de  la  costa  europea,  la  nord-
africana i el pròxim orient, en vaixell per suposat.

A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van 
ser traslladats a l’exterior del perímetre urbà perquè l’espai dins de les 
muralles estava molt sol·licitat i ocupat. En aquests temps, hi van arribar 
molts immigrants degut a que era una ciutat molt pròspera i perquè era 
molt  pròspera,  degut  a  que  també  oferia  moltes  oportunitats  per  a 

10



treballar: es podia treballar al  port,  al camp...  En aquesta era es varen 
construir molts dels carrers que avui ocupen el casc antic. També se’n 
van empedrar alguns dels més concorreguts per a que la gent que anava 
en carro o a cavall  pogués anar més còmodament.  Les cases es van 
començar a construir amb tova, una barreja de fang i palla, que resistia i 
aguantava més que les cases fetes amb pals que, amb el vent cedien i 
s’havien  de  reconstruir.  Això  no  volia  dir  que  aquest  material  de 
construcció no cedis ni que no es trenqués. Al final de l’època van sorgir 
les agrupacions de gent que feien el mateix ofici, els gremis, un preludi de 
les indústries associades. Els locals comercials que avui estan al centre 
urbà,  abans van ser  utilitzats  per  els  artesans per  a  fabricar  els  seus 
productes.  Els  gremis  s’agrupaven  per  carrers  i  a  cada  carrer  s’hi 
ajuntaven alguns artesans que feien la mateixa feina, per a que fos més 
fàcil trobar els productes.

CIUTAT DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també 
es buscava la continuïtat dels carrers. Les indústries es varen establir al 
centre de les ciutats. També es va construir l’eixample de la ciutat on avui 
dia hi viu la major part de la gent de la ciutat. A Plamicona hi va arribar el 
ferrocarril i es varen empedrar tots els carrers. La gent es va començar a 
vestir  tots  a  “la  moda”  degut  a  la  invenció  de  la  indústria  tèxtil.  Van 
començar a aparèixer els primers serveis. El port però, continuava sent la 
via d’enviament de mercaderies més important.

CIUTAT DE LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja 
que  els  cotxes  eren  més  utilitzats  cada  cop  degut  a  que  els  preus 
baixaven. Es van construir molts polígons d’habitatges per als obrers que 
venien  treballar a les indústries de la ciutat que estaven desplaçant-se a 
les afores i es situaven en altres polígons, en aquest cas els industrials. 
La  gent  anava  a  treballar  amb  monos  de  treball,  tots  uniformats.  Els 
habitatges  dels  polígons  eren  petits  i  estrets,  sense  ascensor  i  mal 
ventilats.  Es  construïen  amb  estructures  metàl·liques  i  plaques  que 
tapaven i aïllaven de l’exterior. Aquest blocs d’habitatges estaven sovint 
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construïts amb materials defectuosos o de poca qualitat; en conseqüència 
ara se n’estan tirant  a terra alguns,  per a no córrer  el  risc de que es 
caiguin amb gent a dins. Els serveis eren cada cop més abundants i els 
que eren públics estaven creixent

CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Avui en dia, a Plamicona:

— Es construeixen nous habitatges en substitució d’altres en mal estat, ja 
per ser molt vells o per estar a punt de caure.

— Els carrers són amples i amb voreres no gaire amples; el cotxe i el 
ciclomotor s’han convertit en els vehicles més usats per la població per a 
moure’s per la ciutat.

— Hi ha força comerços especialitzats i  també hi ha grans superfícies 
comercials i complexos d’oci, com Decathlon City o La futbolista, on hi ha 
comerços, cinemes, bars... Aquests complexos de recent aparició estant 
dificultant la vida dels petits comerciants.

— Els serveis s’han fet més nombrosos i són quasi tots públics: tothom té 
dret a utilitzar-los

— Les indústries segueixen a les afores, sense estorbar. Al centre hi ha 
despatxos i cases.

— A les afores de la ciutat hi ha l’aeroport i sota ponts, l’agricultura de 
subsistència d’avui dia: jubilats amb un hortet per a passar els matins i per 
a obtenir algunes verdures.

12



Text n. 05

Autor: Auri G.

Títol: -

La ciutat que visitarem va néixer cap el s. III a.C. Al casc antic hi podem 
veure  diferents  restes  arqueologiques  procedents  de  la  civilització 
romana. Al voltant de l’actual casc antic hi havia les muralles de la ciutat, 
de  les  quals  es  poden  veure  algunes  restes.  També podem observar 
algunes restes dels habitatges de l’epoca romana, la domus i insula. En 
aquella  epoca  només  hi  havia  petits  comerços  d’artesans.  Podem 
observar com, després de la ocupació musulmana, van quedar algunes 
mostres  del  seu  pas  com  mesquites  o  algunes  cases  construides 
caracteristicament.  Després,  amb  la  reconquista  cristiana,  aquesta 
mesquita d’aquí va ser utilitzada com a església pels cristians. Aquests, 
van construir unes noves muralles que veurem més endavant. Aquesta va 
ser l’època medieval, de la que en van quedar les muralles i el castell. La 
vida en l’època dels castells feudals era radicalment diferent. Ara veurem 
la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant la primera 
revolució industrial. Als afores de les ciutats, com en aquella zona d’allà, 
es  van  construir  les  fàbriques.  Al  voltant  d’elles,  es  van  construir 
habitatges per als obrers, que vivien en males condicions. Aquí al darrera 
hi  podem veure  l’antiga  fabrica,  que  ara  és  un  museu  de  la  ciencia. 
També es construïen fabriques molt més lluny de les ciutats, formant les 
colonies industrials.

Amb  la  segona  revolució  industrial  es  van  començar  a  construir  els 
poligons d’habitatges i zones residencials. Degut a la popularització del 
cotxe  ja  no  es  construeixen  colònies  industrials.  El  fet  que  els  obrers 
puguin viure a les ciutats, sumat a la immigració, fa que es comencin a 
construir pisos molt petits i amb males condicions, que es construeixen en 
bloc,  prefabricats.  A  l’epoca  postindustrial  la  ciutat  ja  és  molt  més 
avançada.  A aquella zona que venen darrera meu poden veure noves 
zones residencials. Les cases tenen sistemes molt avançats de seguretat, 
de control de la casa, etc.
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Text n. 06

Autora: Casandra L.

Títol: ITINERARIO: CADA PASO POR LA CIUDAD DE BCN

1. Murallas de la Barceloneta

2. Castillo de Mont Juic

3. Barrio Gótico

4. Ind. Abandonada de l’Eixample

5. Belbitge

6. Valle del Jardín

7. Parque de los Naranjos

1r paso

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos 
este lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos 
de viviendas. Antiguamente la gente se agrupaba en pequeños nucleos 
aislados. En la Edad Antigua la ciudad tenia el  máximo poder político, 
económico y religioso. La cultura griega y romana era muy planeadora y 
organizadora, ya que nos lo demuestran tan solo en la estructura de las 
ciudades;  utilizaban  planos  ortogonales,  es  decir,  la  ciudad   era  una 
cuadrícula. Lógicamente los romanos lo construian así porque forma de 
llegar al centro era mucho más rápida y fácil.
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2º paso – El castillo de Montjuic

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el 
Castillo de Mont Juic, para poder reflejar un poco la constitución de la 
ciudad en la época Medieval. La ciudad, el centro económico, lo tenian 
emurallado  porque antiguamente  devian  protegerse  de  los  ataques,  la 
ciudad era un lugar de refugio; ya que podian padecer de los ataques que 
intentaban conquistar territorios. Tambien en la ciudad se encontraba un 
castillo, donde vivía el senyor feudal, alrededor de las murallas todo eran 
campos, donde los campesinos cosechaban sus alimentos.

3º paso – El barrio Gótico

Ahora nos adentramos en el  corazón de Barcelona. Las calles de este 
barrio  reflejan  las  antiguas  ciudades  medievales...  En  el  centro  de  la 
ciudad situaban el mercado y pequeños comercios.

4º paso – Ind. Abandonada de l’Eixample

Nos situamos en un barrio que fue construido en el siglo XIX. En esta 
época  Barcelona  vivía  una  temporada  de  gran  massa  emigratoria,  el 
llamado  exodo  rural,  cuando  los  campesinos  decidian  avandonar  sus 
campos,  sus  masias,  para  remplazarlos  por  la  ciudad  (el  centro 
económico), donde esperaban encontrarse con la ilusión un “buen futuro 
para  nuestros  hijos”,  y  unas  condiciones  dignas  para  vivir.  Pero  sin 
embargo,  se  encontraron  con  unas  viviendas  humildes,  en  malas 
condiciones. Trabajo si que lo tenian, pero con la llegada de la Rev. Ind. la 
gran  masa  migratoria  hacia  la  ciudad  no  dejó  el  suficiente  tiempo  y 
tubieron que construir nuevamente edificios, donde poder colocar cuantas 
mas  familias  mejor,  obreras,  en  la  periferia  de  la  ciudad.  Asi  fueron 
creados los barrios obreros.

Los  obreros  trabajaban  para  vivir,  y  vivían  para  trabajar.  Recibían  a 
cambio un lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir.
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5º paso – Belbitge

Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX. Un ejemplo de barrio 
que fue construido en la periferia de la ciudad, junto a las fábricas, pero 
que  lentamente  a  sido  absorvido  y  acoplado por  la  ciudad.  Por  aquel 
entonces  las  murallas  ya  se  habian  tirado  abajo  porque  impedian  el 
crecimiento, habitados por familias trabajadoras. A simple vista podemos 
darnos cuenta de que la calidad no es del todo buena, y esteticamente no 
son  agradables.  En  los  años  60  y  70  Barcelona  vivió  otra  fuerte 
emigración, de gente de otras partes de España, que venian a buscar 
trabajo a la ciudad.

El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse demograficamente fue 
el causante de tener que construir barrios de este tipo. La gente podia 
alimentarse del escaso salario que recibian, y los medios de transporte no 
llegaban casi hasta estos puntos, y eso hacía que se aislaran

6º paso – El mundo actual

Caminamos  hacia  el  oeste  de  BCN,  este  es  un  lugar  mas  actual, 
apreciamos muchas más zonas verdes,  casas unifamiliares con jardín, 
veredas  anchas,  respirables,  iluminadas.  En  este  lugar  se  instalaban 
centros  de negocios y tiendas. La gente que habita estos barrios son 
familias, que muchas de ellas trabajan en el sector terciario. Tambien es 
una zona de mucha circulación, pasan todo tipo de transportes, claro que 
tambien las zonas verdes sirven como un lugar de reposo y de descanso. 
Tambien  como barrio postindustrial,  aquí  se halla una antigua fábrica 
reconstruida que hoy en dia ha sido utilizada como uso de museo.

Ultimo paso – Parque de los naranjos

Vuestro trayecto finaliza en un grande parque, muy verde y florido, situado 
al lado del barrio jardín, donde pueden guadir de mucha tranquilidad y 
naturaleza.
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Text n. 07

Autor Pau L.

Títol: BARCELONA, AL LLARG DEL TEMPS

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial, ja que és on es va originar la ciutat. Es va originar aquí 
perquè és un punt alt de la ciutat, ja que la ciutat necessitava defensar-se, 
i si està amb turó, será més difícil accedir-hi. Ara continuem, podem veure 
carrers com el carrer Argenteria, que indica que aquí hi treballaven els 
argenters.  Si  seguim  podem  veure  el  tipus  d’edificis,  que  són  antics, 
perquè ja fa molt temps que estan fets. Els carrers són estrets, perque 
s’aprofitava el màxim espai per a construir edificis, ja que hi havia molts 
habitants. Antiguament, els camins eren de terra i hi pasaven carros. Com 
veiem, aqui no hi ha zones verdes, perquè la gent no disfrutava d’elles i a 
de més no hi ha espai per a elles. 

Ara continuem i  anem al barri  de Gràcia, que antigament era un poble 
independent,  però que es va anexionar a Barcelona perquè va acabar 
estant al costat, ja que la ciutat havia crescut molt.

El  barri  de  Gràcia  és  un  exemple  de  ciutat  de  la  primera  revolució 
industrial, ja que hi havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents 
del camp, que buscaven una vida millor. Si nem pel torrent de Gràcia, 
veurem el tipus d’edificis i carrers, que ara ha canviat molt perquè ja no hi 
ha industries, ja que han marxat a la perifèria. Ara, ens allunyem una mica 
de Barcelona i ens en anem a Bellvitge, un clar exemple de la ciutat de la 
segona revolució industrial. Els edificis no són de molt bona qualitat, ja 
que es van fer ràpid, perquè es necessitaven de molta urgència. A cada 
edifici hi cap molta gent, perquè són molt grans, ja que van ser construits 
d’aquesta manera perquè es creia necessari.  Els  carrers són amples i 
asfaltats,  fets  per  que  hi  circulin  cotxes.  Al  voltant  de  Bellvitge  hi  ha 
camps, que gairebé son inexistents. També són inexistents a tot el voltant 
de  Barcelona,  perquè  l’agricultura  està  més  al  interior.  Ara  tornem  a 
Barcelona, exactament al barri de la Vila Olímpica, un barri amb les zones 
ben organitzades i planificades. És un barri clarament post-industrial, ja 
que te comerços, edificis recent construits o remodelats, zones verdes..., 
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perquè  la  gent  de  la  ciutat  cada  cop  demana  més  serveis,  que  son 
necessaris,  per una bona qualitat de vida, ja que la te la tornaria més 
còmoda.
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Text n. 08

Autora: Núria Ll.

Títol: VISITA GUIADA PER NALLRUIM

Estem a la plaça de la vila, aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents 
cinquanta-dos  anys,  aproximadament,  es  va  aixecar  aquesta  església. 
Abans, el  cementiri,  estava situat a on ara hi  tenim la pista parroquial, 
que,  pròximament  es  convertirà  en  una  església perquè  al  mossèn 
d’aquesta parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte. El 
cementiri es col·locava al costat d’aquest recinte, perquè a l’edat mitjana 
la gent creia que si no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al cel 
perquè  no  estaven  en  territori  sagrat.  Desprès,  el  van  traslladar  a  la 
perifèria, a prop d’on hi ha el polígon industrial, que ara en la actualitat 
son cases. Més tard, el van tornar a traslladar a la localització actual, al 
costat de l’autopista, a l’entrada de Nallruim. No poden deixar en pau ni 
els morts. El casc antic de Nallruim, també es caracteritza per tenir carrers 
estrets  i  l’estructura dels  carrers també la  té  irregular  degut  a  que els 
carrers i les cases estan edificats d’una manera desordenada degut a que 
abans no es miraven tan la manera en la qual eren construïts. Casi tot el 
que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de vinyes, degut a 
que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats per buscar 
una feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més bones 
que  si  visquessin  en  un  poble  petit  en  el  qual  hi  havia  els  serveis 
imprescindibles.

La gent, si s’havia de moure, generalment ho feien amb carro o a cavall. 
La gent d’aquest poble, Nallruim, anava vestida amb roba de pagesos, 
perquè  és  justament  el  què  eren.  El  doctor  Fleming,  era  l’últim  carrer 
d’aquella zona fa més de vint-i-cinc anys enrere. La part de darrere, eren 
tot vinyes i el que ara és Vallsuau, allò era un penya-segat amb bosc que 
els que ho anaven a edificar ho van “destruir” amb l’incendi l’any 1994 
aproximadament per poder-hi construir cases sense ningun impediment. 
Aquell incendi, va cremar fins i tot al davant de les cases que hi ha a prop 
del  parc  de  la  Betzuca. Quant  totes  les  indústries  van  venir  aquí,  a 
Nallruim, es van instal·lar al que abans era la perifèria, que ara ha quedat 
una mica absorbit per les cases i pisos que han anat construint. Hi han 
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uns pisos, que estan entre el que ara és el centre educatiu Sant Quirze i 
el que és el Ceip Purificació Sales Xandri (els livings), i uns altres que 
estan molt a prop de l’església, a la plaça de Sant Quirze i Santa Julita 
(aquests  es  diuen  els  pisos  del  sindicat)  que  son  semblants  als  de 
Bellvitge, prefabricats amb finestres molt petites, estan fets amb làmines 
que ja estan fetes i es construeixen de manera molt ràpida. Aquests, es 
construïen a la perifèria i eren els barris obrers. La gent hi viu en unes 
condicions  millorables.  Les  constructores,  han  anat  construint  cada 
vegada més enllà i Nallruim no s’ajunta amb la ciutat del costat, la més 
propera al cementiri, perquè l’autopista ho impedeix. Avui en dia, la gent 
no te en compte el que era Nallruim i en el que s’ha convertit gràcies a 
uns especuladors del sòl que només busquen enriquir-se.
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Text n. 09

Autor: Àlex M.

Títol: REDACCIÓ (POBLE IMAGINARI) KARLING

A l’entrada del poble trobem una masia de l’época preindustrial reformada 
i encara te objectes característics el carro servia per carregar les collites si 
cultivaven cereals. Es ferà servir l’arada també per llaurar el camp.

Més endavant pel carrer major trobem la fabrica que s’ha reutilitzat pero 
que antigament funcionava amb carbó però ara funciona amb electricitat.

Al costat del nou ajuntament trobem el gran centre comercial que va ser 
fundat  l’any  1954  a  la  2ª  revolució  industrial  allà  hi  ha  tota  mena  de 
productes i en menys de mitja hora surts amb el carro ple i molt bé de 
preu.

Karling a pesar de no ser massa gran té una bona xarxa de transports deu 
autobusos que van cap els pobles del costat i les  afores i dos que van del 
poble i la platja i el port. El port es un port comercial on es porta el carbó 
de la mina per bendre’l a l’estranger. També té una estació de tren dels 
ferrocarrils catalans que va a la capital.  La vestimenta es normal de la 
postindustrial però cada any el 25 de setembre es fa  la festa de l’edat 
mitjana i tots els vilatans es vesteixen com abans i s’organitzen activitats 
relacionades  amb  l’edat  mitjana  com  tir  amb  arc,  muntada  a  caball, 
tornejos medievals, etc... i també un gran apat.

En el poble l’any 1984 es va construir un polígon d’habitatges prefabricats 
d’ajuda per al jovent són habitatges de poca qualitat i molt elevats i amb 
uns preus molt baixos.

Després agafém un carril  bici que ens porta  per la vora del bosc i les 
cases de les afores del poble fins al hivernacle del garden centre que es 
de l’época post-industrial es una gran extensió on si cultiva tota mena de 
plantes en el seu interior veiem la gran tecnologia desde ordinadors que 
ajusten el rec, las temperatura de l’ambient, la temperatura del aigua, la 
humitat, la pressió, etc. fins a sales de germinació on es porten les llavors 
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es  planten  i  les  tenen  allà  en  molt  bones  condicions  per  la  seva 
germinació.

Després de la visita tornem a agafar les bicis i tornem cap al poble fins el 
restaurant cal Tomàs per menjar el sopar típic de la comarca i aquí es on 
finalitzem la ruta.
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Text n. 10

Autor Dani M.

Títol: CAN PIXA RELLISCA

Aquesta ciutat te una zona PREINDUSTRIAL que se’n diu nucli antic ja 
que hi ha tallers i cases antigues on treballàven els artesants. També hi 
ha una esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un lloc on tot 
el poble es reunia per xerrar. La gent vivia majoritariament de l’agricultura 
i  de  la  ramaderia  ja  que  només  hi  havia  aquesta  posibilitat  si  no 
treballaven de artesans, que hi havia relativament pocs. L’agricultura era 
de subsistencia ja que la gent no era gaire rica i no tenien prou producció 
per vendre lo que sobrava. La ramaderia no es practicava molt ja que tot 
era muntanya i no hi havia camps per els ramats, encara que algun ramat 
hi havia. Els vestits eren molt pobres, es vestien amb draps ja que la gent 
era molt pobre, fins i tot el més ric de tot el poble també vestia amb draps. 
Els transports es feien amb carros i amb força animal perque  no hi havia 
cap tipus d’energia que no fos la humana o l’animal. El comerç era casi 
nul però hi havia una petita part  de artesans que venien lo que feien, per 
guanyar diners i ademés també es quedaven amb una petita part de lo 
que produien. Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia 
servir la fusta per construir.

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. 
No hi ha sector primari ja que s’aprofita tot l’espai per construir edificis, 
industries, petits comerços i  grans magatzems on es practica també el 
comerç,  ja que pots trobar-hi  moltes coses.  Ara la  gent  va vestida de 
moltes  maneres  diferents  ja  que  al  llarg  del  temps  han  anat  sortint 
diferents tipus de roba perque s’han descovert molts materials nous. Els 
transports també son molt diferents que la etapa preindustrial ja que s’ha 
descovert  el  petroli  i  moltes  mes  energies  que  no  son  humanes  ni 
animals. Les cases, es a dir, els habitatges  no són igual que avans, ja 
que existeixen cases i pisos i són de diferent material.
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Text n. 11

Autora: Maria R.

Títol: UNA CIUTAT IMAGINARIA

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. Els orígens de Cropa 
es remunten fa un milió i  mig d’anys.  Quan encara hi  havia els homo 
erectus.  Ara  entrarem  al  museu  d’arqueologia  de  Cropa.  Els  homo 
erectus, fabricaven eines amb els ossos dels animals que caçaven, també 
fabricaven  eines  amb  pedres,  que  anaven  fent-les  afilades  perquè 
tallessin més, les feien afilades, picant-les amb altres pedres.

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, 
etc. També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant 
per poder escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i 
per escalfar-se als hiverns.

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. Als jaciments de Cropa, 
s’han trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, d’os i pedra, la 
mandíbula d’un individu d’uns 5 anys, etc.

Desprès  de  l’home  va  aparèixer  l’home  sapiens  neanderthalis  va 
aparèixer fa uns 100.000 anys,  aquí també s’elaboren eines, però són 
molt  més  elaborades,  també  utilitzen  el  foc,  per  caçar  espantant  les 
preses. Aquestes habiten en coves, que estan molt més protegits, i una 
cosa molt important, és que ja enterraven els morts. Aquests es trobaven 
a Europa i a Palestina, als jaciments de Cropa, també s’han trobat restes 
arqueològiques  de  l’homo  sapiens  neandertalensis,  s’han  trobat 
bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha trobat un crani i diverses 
dents i ossos d’un cos d’homo sapiens neanderthalensis.

Després  d’aquests,  van  aparèixer  els  homo sapiens  sapiens,  ho  sigui 
nosaltres.  Van aparèixer fa uns 40.000 anys. Aquests van fer  avenços 
molt importants d’Agricultura i la ramaderia. També tenien armes i eines 
però  encara  més  elavorades  i  més  perfeccionades.  Aquest  ja  va 
començar a fer pintures rupestres, sobre que caçaven, i que havien caçat. 
Van aparèixer a Europa i o Àsia.
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Ara anirem al museu d’Història, i desprès, farem una visita de tot el que 
veurem al museu, però per la ciutat .

La ciutat preindustrial

A la ciutat preindustrial, l’agricultura era de subsistència, la gent tenia el 
seu hort, i allà conreava tot el necessari per a sobreviure.

El sistema bàsic de conreu que es feia servir era el guaret, que consistia 
en dividir la terra en dues parts una es conreava i l’altre es deixava en 
repòs, perquè la terra s’anés fertilitzant, quan la terra conreada no era 
fèrtil,  normalment al  cap d’un any, canviaven de terreny, sembraven el 
que estava en repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven sense res, 
perquè es fertilitzes. Per sembrar els camps feien servir la força animal, 
ho sigui els animals, feien servir bous, però també podien fer servir cavalls 
i ases.

En el camp dels transports, es feia servir bàsicament els carros, tirats per 
cavalls, bous i a vegades ases. Els vaixells eren o de vela o de rems.

En els vestits acostumaven a anar amb camises i pantalons els homes a 
vestits les dones.

La 1era Revolució Industrial

Gràcies a la introducció de la maquinària, es va millorat  tot  el que era 
l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien servir adobs naturals, 
és a dir, els fems dels animals. El sistema de conreu, va canviar, ara ja no 
s’utilitzava el guaret (a la majoria de llocs) sinó que s’utilitzava la rotació 
trianual,  que  consistia  en  dividir  el  terreny   en  tres  parts,  en  una  hi 
sembraven blat, en l’altre llegums, i l’altre reposava, o servia perquè els 
ramats pasturessin i anaven canviant de terreny cada any.

Als transports, va aparèixer el motor de vapor, que va fer que evolucionés 
tot més depressa i el motor d’explosió. Els homes anaven vestits amb una 
camisa i uns pantalons, i les dones amb faldilles i el cabell recollit, perquè 
no se li enredes amb les màquines.

Al voltant de les fàbriques es van construir barris obrers, per la gent que 
treballava a les fàbriques.
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La segona Revolució Industrial

Aquest  segle,  l’agricultura  va  canviar  molt,  ara  els  adobs  ja  no  eren 
naturals, sinó químics, també tiraves pesticides a les plantes perquè no 
agafessis ni plagues d’insectes ni cap malaltia. L’agricultura és molt més 
mecanitzada i, hi ha monocultius (si conrea un sol producte) i hivernacles, 
perquè  hi  hagi  un  producte  durant  tot  l’any.  A  causa  d’això  hi  han 
excedents. I això fa que es vengui tot el que sobra, agricultura de mercat.

Els  transports  també  evolucionen  molt  gràcies  al  motor  de  benzina, 
apareixen avions, naus especials, automòbils, transatlàntics, trens de llarg 
recorregut, etc.

També sorgeix un sistema nou, anomenat hidropònic, les plantes, estan a 
sobre de l’aigua, i l’aigua ja porta els nutrients necessaris per viure, així no 
necessiten terra.

Amb els transports, sorgeixen els cotxes d’energia solar, el (?) i energies 
alternatives, que són menys contaminants i que no s’acaben mai.

Ara farem un recorregut per la ciutat, veurem el que us he explicat un 
poblat dels homes sapiens sapiens, la ciutat preindustrial, la ciutat de la 
1era i de la 2ona Revolució industrial i per últim la ciutat postindustrial.

Aquí s’acabarà el nostre recorregut

(RECORREGUT)

Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra. Adeu.
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Text n. 12

Autor: Damià V.

Títol: -

La ciutat de Monteart, és una ciutat mil·lenària, ja que va ser fundada l’any 
,  però anteriorment  ja  estava habitat  ja que es un lloc ric  en recursos 
naturals, perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu 
com planes, muntanyes, rius, platges, etc.

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la 
propera a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, 
per a poder sobreviure. Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, 
perquè no coneixien més materials per fer roba, ja que no feia gaire falta 
trobar  alternatives  perquè  aquest  tipus  de  roba  els  produïa  el  servei 
necessari.

Més tard el poble va passar a formar part  de l’imperi romà, que va fer 
evolucionar al poble notablement, però no queden restes.

Quan va caure l’imperi, el poble es va traslladar en un lloc més elevat 
perquè era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses.

La  gent,  que  abans  s’alimentava de  peix,  carn  i  verdura  va  passar  a 
menjar peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única 
que es podia permetre menjar carn més cops, perquè van començar a 
aparèixer les classes socials. Per això, les diferents classes van començar 
a vestir diferent, els rics amb roba  molt elegant, (?) i materials de primera, 
de millor calitat... perquè s’ho podien permetre, però els pobres es feien la 
roba ells mateixos i amb llana o cotó, de molta calitat, ja que l’extreien del 
seu bestiar perquè no es podien permetre comprar roba.

Aquí podem observar les restes de les muralles que han estat restaurades 
actualment.  També es pot  observar  el  castell,  que,  més tard,  el  segle 
XVIII, en la revolució industrial, va ser abandonat, ja que no necessitaven 
defensar-se,  perquè  no  tenien  enemics  ni  raons  per  ser-ho.  Si  em 
segueixen podran veure aquesta fàbrica, una de les més  importants de 
l’època, era una fàbrica gran, com totes, ja que tenien molta maquinària i 
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personal,  perquè així  pujaven els beneficis.  Seguien havent diferencies 
socials grans, però algú havia millorat. La gent vestia amb roba simple i 
vella, perquè  no guanyaven el suficient per comprar-se més roba i se la 
feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per així ell ser més ric.

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, 
però no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho 
permetien o perquè la tecnologia no havia avançat prou.

Si entrem a aquesta sala podrem observar els vehicles que s’utilitzaven a 
partir  de la  1a  revolució  industrial.  Abans d’aquest  fet  es  desplaçaven 
gràcies  a  la  força  animal,  però  un  cop  va  haver  la  indústria,  es  van 
començar a crear algun que altre cotxe, però esta clar que era per la gent 
rica, perquè eren molt cars, perquè hi havia molts pocs i era una cosa 
nova.

Aquí finalitza la visita, espero que els hagi agradat.
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Text n. 01

Autor: Ignasi A.

Títol: RECORREGUT TURISTIC: NOM CIUTAT: KARLIN

Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està 
per  la  època  de  la  1ª  revolució  industrial)  però  es  molt  reconeguda 
mundialment  per  la  producció  d’adobs.  Començarem el  recorregut  per 
l’ajuntament, on avans era el principal lloc de producció d’adobs (a la 1ra 
revolució industrial) i antigament    els romans guardaven aquests adobs 
per aplicar-los als seus camps  (pre-industrial). L’agricultura al llarg de la 
història  fins  avui  ha  evolucionat  molt  en  aquesta  regió,  prehistòrics 
utilitzaven pedres de riu i la força dels animals...  Romans i Ibers van ser 
els emprenedors de la utilització dels adobs per als seus camps (per això 
les terres actuals són tan fèrtils). A la edat mitjana es va ignorar bastant 
l’agricultura  ja  que  per  la  mala  condició  dels  aliments  produïa  greus 
malalties com la pesta o plagues. A la  e. Moderna, amb la descoberta 
d’Amèrica, els karlinians van començar a comerciar per els mars Índic, 
Atlàntic  i  Pacífic,  venent  i  comprant  la  seva  única  matèria:  l’adob. 
Actualment (en aquesta regió) encara si distingeixen característiques de 
la  1era  revolució  industrial,  la  producció  d’adobs  es  produeixen  a  les 
indústries situades al nucli de la ciutat (com ho estem veient).

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, 
ja que necessiten els seus fems per produir l’adob (passem per davant 
d’una granja plena de bestiar). La roba dels karlinians no ha seguit mai 
una moda,  ja  que mai  s’han aprofitat  del  seu bestiar  per  produir  roba 
(igualment  amb  la  carn).  Tota  la  roba  que  portaven  i  porten  les 
aconseguien i l’aconsegueixen “baratant” (intercanviant diferents objectes 
de diferents valors). A molts dels karlinians no els hi agrada la roba que 
porten  i  el  que  fan  es  treballar  a  les  fàbriques  on  allà  els  hi  donen 
uniforme gratis (simples peces de cotó).

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el 
que només cultiven les terres (passem per davant d’ell). Encara que està 
molt ben comunicada per una àmplia xarxa de autopistes i en cas que 
algú prengui mal o acabi malalt, tenen que caminar 15 km fins al pròxim 
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poble (St. Quirze del Carlí) on tindran que acabar agafant un tren fins a 
Karcelona (on es troben els millors hospitals del país).

Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però  un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants.  Actualment,  els  habitatges   s’han  millorat  molt  gràcies  als 
guanys dels adobs (cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) I 
aquí s’acaba el recorregut turístic.
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Text n. 02

Autor: Raul A.

Títol: -

LA CIUTAT A LA EDAT PRE-INDUSTRIAL

En realitat a la edat Pre-industrial no era ben bé una ciutat la gent rica i 
els senyors feudals tenien castells emmurallats o tambe hi havia pobles 
emmurallats també hi havia poblets al costat de les ciutats com Barcelona 
hi havia poblets al costat fora de les muralles de l’antiga Barcelona la gent 
en aquell llavors la gent vivia malament perque hi havia molta pobresa 
sovint no tenien que emigrar però el més habitual eren les sopes de ceba i 
el pa. Vestien amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien 
gastar els diners en roba, la ciutat o el poblat no seguia ningún tipus de 
traçat bueno l’irregular perque alhora de construir-se les cases no feien 
planols.

LA CIUTAT A LA 1a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les Ciutats van anar canviant i  gracies al  surgiment de la maquina de 
vapor van anar prosperant ja no havien de fer els viatges amb burro els 
podien fer amb tren o en vaixell. Alguna gent as va anar a les ciutats a 
viure i va anar deixant el camp la gent ja cada vegada vivia millor perque 
cada vegada la industria estava més tecnificada i produia més llavors hi 
havia més treball la gent podia menjar millor i vestir millor. A part feien 
servir una agricultura de subsistencia pero tambe amb el que sobrava ho 
venien venien l’excedent i la gen anava fent petits negocis    també hi 
havia botigues petites d’artesans

LA CIUTAT A 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les ciutats van anar canviant-se es traçat es a dir miraven com construir 
els edificis feien servir un tipus de traçat cada vegada utilitzaven més el 
traçat ortogonal van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es 
vivia millor a la ciutat com que no hi cabia tota la gent a la ciutat  van 
començar a construir els poligons d’habitatge com el de belvitge que eren 
blocs alts i prefabricats van fer un munt d’edificis barats i de molt poca 
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qualitat i així són ara que la meitat d’ells estan que es cauen. Tambe amb 
la  tecnificació  de  la  industria  siderurgica  va  anar  proliferant  el  tren de 
vapor i van començar a construir-se moltes linies de tren. També va sorgir 
el motor d’explosió el cotche. També van sortir avions poc tenificats i poc 
segurs però amb el pas del temps van avançar molt  i molt rapid tambe a 
finals del segle XX va sortir la nau espacial i va permitir fer viatges i visitar 
l’espai o la lluna. L’agricultura de subsistencia va pasar a agricultura de 
mercat i mes tecnificada. La manera de construir va pasar a un traçat o 
trama ortogonal.

LA CIUTAT POST-INDUSTRIAL

De moment no portem molt de segle XXI però els cotches i la moda son 
un dels grans atractius d’ara. L’agricultura. Però el que mès es mira ara es 
el temps i els cotxes son mes ràpids els trens es mesuren per temps no 
per quilometres la fruita ja no te temporada  tot l’any i ha tomaquets en 
canvi fa uns anys (20) no hi havia fruita etc. tot l’any
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Text n. 03

Autora: Sandra A.

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC

En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona 
de la ciutat Preindustrial.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el 
casc antic.

Aleshores  la  ciutat  era  un  poble  no  massa  gran,  on  els  carrers  eren 
estrets i estaven poc organitzats. Les cases eren baixes i a la periferia del 
poble es podien trobar alguna masia o granja.

La majoria de la gent del poble es dedicava a l’agricultura, la qual era 
bàsicament de subsitència. A vegades, quan els hi sobrava part d’alguna 
collita anaven al  mercat,  que era força petit,  i  ho venien.  La gent que 
conreava les terres s’ajudava de eixen molt poc “desenvolupades”, de la 
força  animal  i  de  les  mans.  La  gent  aprofitava  la  força  animal  per 
desplaçar-se,  es  a dir,  que utilitzaven sobretor  els  caballs,  els  ases o 
mules i els bous per desplaçar-se

La caça també era molt freqüent al poble, ja que era un bon mitjà per 
poder-se alimentar. Al poble ho podien fer amb regularitat, ja que tenien el 
bosc a la vora.

Igual  que  la  caça,  la  pesca  també era  un  bonsistema per  aconseguir 
menjar.

Un sistema molt  utilitzat per conrear era el  guaret,  aquest consistia en 
deixar reposar una parcel·la durant un  període de temps i així aquesta 
recuperava la fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear.
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Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a leszones construides 
durant  la  primera  i  la  segona  revolució  industrial  compreses  entre  els 
segles XIX – XX.

CIUTATS INDUSTRIALS

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps tenen uns carrers no tan irregulars com els del casc 
antic, també podem observar que els edificis són més alts però que estan 
en mal estat i la població ha augmentat.

Les ciutats industrials estan marcades sobretor pel fet de l’incorporació de 
màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer augmentar molt 
el nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar convertint en 
una petita ciutat.

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, i que la gent 
que encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida millor. Aquesta 
gent vivia en barris obrers situats a la periferia. Durant aquesta època van 
aparéixer grans avenços que poc a poc anirien evolucionant. La màquina 
de vapor n’es un exemple el  qual  més endavant es va convertir  en el 
motor  de benzina.  Durant  la  industrialització van apareixer  altre  coses 
parlant  de  maquinaria;  com  nous  cultius,  adobs  naturals  i  la  rotació 
triennal.  Aquests  pertanyen  a  la  primera  revolució  industrial.  Són 
característics  de  la  segona  revolució  industrial els  adobs  químics,  els 
pesticides, els monocultius... I apareix l’agricultura de mercat, per tant ara 
ja no es conrea per sobreviure  sinò per vendre-ho i extreuren beneficis; 
tot aixó resulta més fàcil gràcies a els adobs, els pesticides, però sobretot 
a l’aparició de màquines que ajuden a fer les feines del camp, com el 
tractor  i  als  hivernacles,  que permeten cultivar  durant  l’any.  La rotació 
triennal que abans he mencionat consisteix a conrear 2 parcel·les una de 
blat  i  l’altre de llegums i  deixar a una tercera reposar (guaret),  la qual 
servia  de  pastura.  Per  tant  podem  dir  que  duran  l’industrialització es 
produeixen grans canvis molt importants.
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I  ara  per  acabar  ens  desplaçarem  cap  a  les  zones  residencials  més 
properes i faré com en les anteriors una breu explicació de el que és una 
ciutat postindustrial.

CIUTAT POSTINDUSTRIAL

El primer que s’ha de dir és que durant l’època postindustrial les activitats 
industrials han estat desplaçades del centre urbà i han anat a parar a la 
periferia de la ciutat.

A la ciutat postindustrial els carrers són amples i regulars i les cases i els 
pisos estan en bon estat.

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat es que 
“esta  feta”  per  donar  una bona  calitat  de  vida.  La  ciutat  postindustrial 
consta de forçes zones verdes, de molts serveis, d’habitatges, d’oficines i 
moltes d’aquestes ciutats estan recuperant i renovant el centre històric.

A les ciutats el preu del sòl cada cop s’encareix més i les facilitats en els 
sistemes de comunicació i de transport han afavorit el poblament.

Respecte l’agricultura hi ha agut canvis, a aparegut l’agricultura biològica, 
els productes transgènics i el sistema hidropònic,que serveix per cultivar 
sense necessitat d’utilitzar la terra ja que les plantes es posen directament 
a l’aigua i aqueta ja conté tots els nutrients que necessita per crèixer.

Bé, esperem que hagin disfrutat.
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Text n. 04

Autor. Albert 

Títol: VISITA A LA CIUTAT DE PLAMICONA

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. Aquí s’hi ha trobat restes de l’època 
prehistòrica, concretament del neolític, i es te la certesa que els romans 
també van estar aquí. També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Del neolític s’han trobat restes de cabanes, de sitges i  d’enterraments. 
Les  cabanes  eren  enfonsades  amb  base  circular,  per  a  mantenir  la 
temperatura i per tenir una distribució fàcil. A les sitges s’hi varen trobar 
restes  de  blat,  principalment,  amb  el  que  demostra  que  practicaven 
l’agricultura de subsistència, ja que no tenien amb qui comerciar degut a 
que la comunicació es feia difícil entre els poblats. A les tombes s’hi ha 
trobat collars i  ornamentació del vestit,  també algunes pells i,  com no, 
ossos.  Això  ens  demostra  que  la  gent  vestia  amb  pells  i  portaven 
ornaments.

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per 
uns documents trobats en unes excavacions. A Plamicona i va haver un 
gran campament militar i  un gran port militar:  els romans varen arribar 
aquí  en  vaixells  i  van  establir  el  seu  campament  aquí,  a  Plamicona, 
perquè estava a dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu Banticorerillo) i en 
front del mar, la situació idònia, perquè veien qui s’apropava pel terra i pel 
mar i tenien accés molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar davant. Aquí 
es va establir un port comercial molt important, un dels més importants de 
l’època,  on  arribaven  mercaderies  des  de  la  costa  europea,  la  nord-
africana i el pròxim orient, en vaixell per suposat.

A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van 
ser traslladats a l’exterior del perímetre urbà perquè l’espai dins de les 
muralles estava molt sol·licitat i ocupat. En aquests temps, hi van arribar 
molts immigrants degut a que era una ciutat molt pròspera i perquè era 
molt  pròspera,  degut  a  que  també  oferia  moltes  oportunitats  per  a 
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treballar: es podia treballar al port,  al camp...  En aquesta  era es varen 
construir molts dels carrers que avui ocupen el casc antic. També se’n 
van empedrar alguns dels més concorreguts per a que la gent que anava 
en carro o a cavall  pogués anar  més còmodament.  Les cases es van 
començar a construir amb tova, una barreja de fang i palla, que resistia i 
aguantava més que les cases fetes amb pals que, amb el vent cedien i 
s’havien  de  reconstruir.  Això  no  volia  dir  que  aquest  material  de 
construcció no cedis ni que no es trenqués. Al final de l’època van sorgir 
les agrupacions de gent que feien el mateix ofici, els gremis, un preludi de 
les indústries associades. Els locals comercials que avui estan al centre 
urbà,  abans van ser  utilitzats  per  els  artesans per  a  fabricar  els  seus 
productes.  Els  gremis  s’agrupaven  per  carrers  i  a  cada  carrer  s’hi 
ajuntaven alguns artesans que feien la mateixa feina, per a que fos més 
fàcil trobar els productes.

CIUTAT DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també 
es buscava la continuïtat dels carrers. Les indústries es varen establir al 
centre de les ciutats. També es va construir l’eixample de la ciutat on avui 
dia hi viu la major part de la gent de la ciutat. A Plamicona hi va arribar el 
ferrocarril i es varen empedrar tots els carrers. La gent es va començar a 
vestir  tots  a  “la  moda”  degut  a  la  invenció  de  la  indústria  tèxtil.  Van 
començar a aparèixer els primers serveis. El port però, continuava sent la 
via d’enviament de mercaderies més important.

CIUTAT DE LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja 
que  els  cotxes  eren  més  utilitzats  cada  cop  degut  a  que  els  preus 
baixaven. Es van construir molts polígons d’habitatges per als obrers que 
venien  treballar a les indústries de la ciutat que estaven desplaçant-se a 
les afores i es situaven en altres polígons, en aquest cas els industrials. 
La  gent  anava  a  treballar  amb  monos  de  treball,  tots  uniformats.  Els 
habitatges  dels  polígons  eren  petits  i  estrets,  sense  ascensor  i  mal 
ventilats.  Es  construïen  amb  estructures  metàl·liques  i  plaques  que 
tapaven i aïllaven de l’exterior. Aquest blocs d’habitatges estaven sovint 
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construïts amb materials defectuosos o de poca qualitat; en conseqüència 
ara se n’estan tirant a terra  alguns, per  a no córrer el  risc  de que es 
caiguin amb gent a dins. Els serveis eren cada cop més abundants i els 
que eren públics estaven creixent

CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Avui en dia, a Plamicona:

- Es construeixen nous habitatges en substitució d’altres en mal estat, ja 
per ser molt vells o per estar a punt de caure.

-  Els carrers són amples i  amb voreres no gaire  amples;  el  cotxe i  el 
ciclomotor s’han convertit en els vehicles més usats per la població per a 
moure’s per la ciutat.

-  Hi  ha  força  comerços  especialitzats  i  també hi  ha  grans  superfícies 
comercials i complexos d’oci, com Decathlon City o La futbolista, on hi ha 
comerços, cinemes, bars... Aquests complexos de recent aparició estant 
dificultant la vida dels petits comerciants.

- Els serveis s’han fet més nombrosos i són quasi tots públics: tothom té 
dret a utilitzar-los

- Les indústries segueixen a les afores, sense estorbar. Al centre hi ha 
despatxos i cases.

-  A les afores de la ciutat  hi  ha l’aeroport  i  sota ponts,  l’agricultura de 
subsistència d’avui dia: jubilats amb un hortet per a passar els matins i per 
a obtenir algunes verdures.
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Text n. 05

Autor: Auri G.

Títol: -

La ciutat que visitarem va néixer cap el s. III a.C. Al casc antic hi podem 
veure  diferents  restes  arqueologiques  procedents  de  la  civilització 
romana. Al voltant de l’actual casc antic hi havia les muralles de la ciutat, 
de  les  quals  es  poden  veure  algunes  restes.  També  podem observar 
algunes restes dels habitatges de l’epoca romana, la domus i insula. En 
aquella  epoca només  hi  havia  petits  comerços  d’artesans.  Podem 
observar com, després de la  ocupació musulmana, van quedar algunes 
mostres  del  seu  pas  com  mesquites  o  algunes  cases  construides 
caracteristicament.  Després,  amb  la  reconquista  cristiana,  aquesta 
mesquita d’aquí va ser utilitzada com a església pels cristians. Aquests, 
van construir unes noves muralles que veurem més endavant. Aquesta va 
ser l’època medieval, de la que en van quedar les muralles i el castell. La 
vida en l’època dels castells feudals era radicalment diferent. Ara veurem 
la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant la primera 
revolució industrial. Als afores de les ciutats, com en aquella zona d’allà, 
es  van  construir  les  fàbriques.  Al  voltant  d’elles,  es  van  construir 
habitatges per als obrers, que vivien en males condicions. Aquí al darrera 
hi  podem  veure  l’antiga  fabrica,  que  ara  és  un  museu  de  la  ciencia. 
També es construïen fabriques molt més lluny de les ciutats, formant les 
colonies industrials.

Amb  la  segona  revolució  industrial es  van  començar  a  construir  els 
poligons d’habitatges i zones residencials. Degut a la popularització del 
cotxe  ja  no  es  construeixen  colònies  industrials.  El  fet  que  els  obrers 
puguin viure a les ciutats, sumat a la immigració, fa que es comencin a 
construir pisos molt petits i amb males condicions, que es construeixen en 
bloc,  prefabricats.  A  l’epoca  postindustrial la  ciutat  ja  és  molt  més 
avançada.  A aquella zona que venen darrera meu poden veure noves 
zones residencials. Les cases tenen sistemes molt avançats de seguretat, 
de control de la casa, etc.

12



Text n. 06

Autora: Casandra L.

Títol: ITINERARIO: CADA PASO POR LA CIUDAD DE BCN

1. Murallas de la Barceloneta

2. Castillo de Mont Juic

3. Barrio Gótico

4. Ind. Abandonada de l’Eixample

5. Belbitge

6. Valle del Jardín

7. Parque de los Naranjos

1r paso

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos 
este lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos 
de viviendas. Antiguamente la gente se agrupaba en pequeños nucleos 
aislados. En la  Edad Antigua la ciudad tenia el  máximo poder político, 
económico y religioso. La cultura griega y romana era muy planeadora y 
organizadora, ya que nos lo demuestran tan solo en la estructura de las 
ciudades;  utilizaban  planos  ortogonales,  es  decir,  la  ciudad   era  una 
cuadrícula. Lógicamente  los romanos lo construian así porque forma de 
llegar al centro era mucho más rápida y fácil.
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2º paso – El castillo de Montjuic

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el 
Castillo de Mont Juic, para poder reflejar un poco la constitución de la 
ciudad en la  época Medieval. La ciudad, el centro económico, lo tenian 
emurallado porque  antiguamente  devian  protegerse  de  los  ataques,  la 
ciudad era un lugar de refugio; ya que podian padecer de los ataques que 
intentaban conquistar territorios. Tambien en la ciudad se encontraba un 
castillo, donde vivía el senyor feudal, alrededor de las murallas todo eran 
campos, donde los campesinos cosechaban sus alimentos.

3º paso – El barrio Gótico

Ahora nos adentramos en el corazón de Barcelona. Las calles de este 
barrio  reflejan  las  antiguas  ciudades  medievales...  En  el  centro  de  la 
ciudad situaban el mercado y pequeños comercios.

4º paso – Ind. Abandonada de l’Eixample

Nos situamos en un barrio que fue construido en el  siglo XIX. En esta 
época  Barcelona  vivía  una  temporada  de  gran  massa  emigratoria,  el 
llamado  exodo  rural,  cuando  los  campesinos  decidian  avandonar  sus 
campos,  sus  masias,  para  remplazarlos  por  la  ciudad  (el  centro 
económico), donde esperaban encontrarse con la ilusión un “buen futuro 
para  nuestros  hijos”,  y  unas  condiciones  dignas  para  vivir.  Pero  sin 
embargo,  se  encontraron  con  unas  viviendas  humildes,  en  malas 
condiciones. Trabajo si que lo tenian, pero con la llegada de la Rev. Ind. la 
gran  masa  migratoria  hacia  la  ciudad  no  dejó  el  suficiente  tiempo  y 
tubieron que construir nuevamente edificios, donde poder colocar cuantas 
mas  familias  mejor,  obreras,  en  la  periferia  de  la  ciudad.  Asi  fueron 
creados los barrios obreros.

Los  obreros  trabajaban  para  vivir,  y  vivían  para  trabajar.  Recibían  a 
cambio un lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir.
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5º paso – Belbitge

Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX. Un ejemplo de barrio 
que fue construido en la periferia de la ciudad, junto a las fábricas, pero 
que lentamente  a  sido  absorvido  y  acoplado por  la  ciudad.  Por  aquel 
entonces  las  murallas  ya  se  habian  tirado  abajo  porque  impedian  el 
crecimiento, habitados por familias trabajadoras. A simple vista podemos 
darnos cuenta de que la calidad no es del todo buena, y esteticamente no 
son  agradables.  En  los  años  60  y  70  Barcelona  vivió  otra  fuerte 
emigración, de gente de otras partes de España, que venian a buscar 
trabajo a la ciudad.

El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse demograficamente fue 
el causante de tener que construir barrios de este tipo. La gente podia 
alimentarse del escaso salario que recibian, y los medios de transporte no 
llegaban casi hasta estos puntos, y eso hacía que se aislaran

6º paso – El mundo actual

Caminamos  hacia  el  oeste  de  BCN,  este  es  un  lugar  mas  actual, 
apreciamos muchas más zonas verdes, casas unifamiliares con jardín, 
veredas  anchas,  respirables,  iluminadas.  En  este  lugar  se  instalaban 
centros  de negocios y tiendas. La gente que habita estos barrios son 
familias, que muchas de ellas trabajan en el sector terciario. Tambien es 
una zona de mucha circulación, pasan todo tipo de transportes, claro que 
tambien las zonas verdes sirven como un lugar de reposo y de descanso. 
Tambien  como  barrio  postindustrial,  aquí  se halla  una antigua fábrica 
reconstruida que hoy en dia ha sido utilizada como uso de museo.

Ultimo paso – Parque de los naranjos

Vuestro trayecto finaliza en un grande parque, muy verde y florido, situado 
al lado del barrio jardín, donde pueden guadir de mucha tranquilidad y 
naturaleza.
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Text n. 07

Autor Pau L.

Títol: BARCELONA, AL LLARG DEL TEMPS

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial, ja que és on es va originar la ciutat. Es va originar aquí 
perquè és un punt alt de la ciutat, ja que la ciutat necessitava defensar-se, 
i si està amb turó, será més difícil accedir-hi. Ara continuem, podem veure 
carrers com el carrer Argenteria, que indica que aquí hi treballaven els 
argenters.  Si  seguim  podem  veure  el  tipus  d’edificis,  que  són  antics, 
perquè ja fa molt temps que estan fets. Els carrers són estrets, perque 
s’aprofitava el màxim espai per a construir edificis, ja que hi havia molts 
habitants. Antiguament, els camins eren de terra i hi pasaven carros. Com 
veiem, aqui no hi ha zones verdes, perquè la gent no disfrutava d’elles i a 
de més no hi ha espai per a elles. 

Ara continuem i anem al barri  de Gràcia, que antigament era un poble 
independent,  però que es va anexionar a Barcelona perquè va acabar 
estant al costat, ja que la ciutat havia crescut molt.

El  barri  de  Gràcia  és  un  exemple  de  ciutat  de  la  primera  revolució 
industrial, ja que hi havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents 
del camp, que buscaven una vida millor. Si nem pel torrent de Gràcia, 
veurem el tipus d’edificis i carrers, que ara ha canviat molt perquè ja no hi 
ha industries, ja que han marxat a la perifèria. Ara, ens allunyem una mica 
de Barcelona i ens en anem a Bellvitge, un clar exemple de la ciutat de la 
segona revolució industrial. Els edificis no són de molt bona qualitat, ja 
que es van fer ràpid, perquè es necessitaven de molta urgència. A cada 
edifici hi cap molta gent, perquè són molt grans, ja que van ser construits 
d’aquesta manera perquè es creia necessari.  Els carrers són amples i 
asfaltats,  fets  per  que  hi  circulin  cotxes.  Al  voltant  de  Bellvitge  hi  ha 
camps, que gairebé son inexistents. També són inexistents a tot el voltant 
de  Barcelona,  perquè  l’agricultura  està  més  al  interior.  Ara  tornem  a 
Barcelona, exactament al barri de la Vila Olímpica, un barri amb les zones 
ben organitzades i planificades.  És un barri  clarament post-industrial, ja 
que te comerços, edificis recent construits o remodelats, zones verdes..., 
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perquè  la  gent  de  la  ciutat  cada  cop  demana  més  serveis,  que  son 
necessaris,  per una bona qualitat  de vida, ja que la te la tornaria més 
còmoda.

17



Text n. 08

Autora: Núria Ll.

Títol: VISITA GUIADA PER NALLRUIM

Estem a la plaça de la vila, aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents 
cinquanta-dos  anys,  aproximadament,  es  va  aixecar  aquesta  església. 
Abans, el  cementiri,  estava situat a on ara hi tenim la pista parroquial, 
que,  pròximament  es  convertirà  en  una  església  perquè  al  mossèn 
d’aquesta parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte. El 
cementiri es col·locava al costat d’aquest recinte, perquè a l’edat mitjana 
la gent creia que si no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al cel 
perquè  no  estaven  en  territori  sagrat.  Desprès,  el  van  traslladar  a  la 
perifèria, a prop d’on hi ha el polígon industrial, que ara en la actualitat 
son cases. Més tard, el van tornar a traslladar a la localització actual, al 
costat de l’autopista, a l’entrada de Nallruim. No poden deixar en pau ni 
els morts. El casc antic de Nallruim, també es caracteritza per tenir carrers 
estrets  i  l’estructura dels  carrers també la té  irregular  degut  a  que els 
carrers i les cases estan edificats d’una manera desordenada degut a que 
abans no es miraven tan la manera en la qual eren construïts. Casi tot el 
que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de vinyes, degut a 
que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats per buscar 
una feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més bones 
que  si  visquessin  en  un  poble  petit  en  el  qual  hi  havia  els  serveis 
imprescindibles.

La gent, si s’havia de moure, generalment ho feien amb carro o a cavall. 
La gent d’aquest poble, Nallruim, anava vestida amb roba de pagesos, 
perquè és  justament  el  què eren.  El  doctor  Fleming,  era  l’últim carrer 
d’aquella zona fa més de vint-i-cinc anys enrere. La part de darrere, eren 
tot vinyes i el que ara és Vallsuau, allò era un penya-segat amb bosc que 
els que ho anaven a edificar ho van “destruir” amb  l’incendi l’any 1994 
aproximadament per poder-hi construir cases sense ningun impediment. 
Aquell incendi, va cremar fins i tot al davant de les cases que hi ha a prop 
del  parc  de  la  Betzuca.  Quant  totes  les  indústries  van  venir  aquí,  a 
Nallruim, es van instal·lar al que abans era la perifèria, que ara ha quedat 
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una mica absorbit per les cases i pisos que han anat construint. Hi han 
uns pisos, que estan entre el que ara és el centre educatiu Sant Quirze i 
el que és el Ceip Purificació Sales Xandri (els livings), i uns altres que 
estan molt a prop de l’església, a la plaça de Sant Quirze i Santa Julita 
(aquests  es  diuen  els  pisos  del  sindicat)  que  son  semblants  als  de 
Bellvitge, prefabricats amb finestres molt petites, estan fets amb làmines 
que ja estan fetes i es construeixen de manera molt ràpida. Aquests, es 
construïen a la perifèria i eren els barris obrers. La gent hi viu en unes 
condicions  millorables.  Les  constructores,  han  anat  construint  cada 
vegada més enllà i Nallruim no s’ajunta amb la ciutat del costat, la més 
propera al cementiri, perquè l’autopista ho impedeix. Avui en dia, la gent 
no te en compte el que era Nallruim i en el que s’ha convertit gràcies a 
uns especuladors del sòl que només busquen enriquir-se.
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Text n. 09

Autor: Àlex M.

Títol: REDACCIÓ (POBLE IMAGINARI) KARLING

A l’entrada del poble trobem una masia de l’época preindustrial reformada 
i encara te objectes característics el carro servia per carregar les collites si 
cultivaven cereals. Es ferà servir l’arada també per llaurar el camp.

Més endavant pel carrer major trobem la fabrica que s’ha reutilitzat pero 
que antigament funcionava amb carbó però ara funciona amb electricitat.

Al costat del nou ajuntament trobem el gran centre comercial que va ser 
fundat  l’any  1954  a  la  2ª  revolució  industrial allà  hi  ha  tota  mena  de 
productes i en menys de mitja hora surts amb el carro ple i molt bé de 
preu.

Karling a pesar de no ser massa gran té una bona xarxa de transports deu 
autobusos que van cap els pobles del costat i les  afores i dos que van del 
poble i la platja i el port. El port es un port comercial on es porta el carbó 
de la mina per bendre’l a l’estranger. També té una estació de tren dels 
ferrocarrils catalans que va a la capital.  La vestimenta es normal de  la 
postindustrial però  cada any el 25 de setembre es fa  la festa de  l’edat 
mitjana i tots els vilatans es vesteixen com abans i s’organitzen activitats 
relacionades  amb  l’edat  mitjana com  tir  amb  arc,  muntada  a  caball, 
tornejos medievals, etc... i també un gran apat.

En el poble l’any 1984 es va construir un polígon d’habitatges prefabricats 
d’ajuda per al jovent són habitatges de poca qualitat i molt elevats i amb 
uns preus molt baixos.

Després agafém un carril bici que ens porta  per la vora del bosc i les 
cases de les afores del poble fins al hivernacle del garden centre que es 
de l’época post-industrial es una gran extensió on si cultiva tota mena de 
plantes en el seu interior veiem la gran tecnologia desde ordinadors que 
ajusten el rec, las temperatura de l’ambient, la temperatura del aigua, la 
humitat, la pressió, etc. fins a sales de germinació on es porten les llavors 
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es  planten  i  les  tenen  allà  en  molt  bones  condicions  per  la  seva 
germinació.

Després de la visita tornem a agafar les bicis i tornem cap al poble fins el 
restaurant cal Tomàs per menjar el sopar típic de la comarca i aquí es on 
finalitzem la ruta.
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Text n. 10

Autor Dani M.

Títol: CAN PIXA RELLISCA

Aquesta ciutat te una  zona PREINDUSTRIAL que se’n diu nucli antic ja 
que hi ha tallers i cases antigues on treballàven els artesants. També hi 
ha una esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un lloc on tot 
el poble es reunia per xerrar. La gent vivia majoritariament de l’agricultura 
i  de  la  ramaderia  ja  que  només  hi  havia  aquesta  posibilitat  si  no 
treballaven de artesans, que hi havia relativament pocs. L’agricultura era 
de subsistencia ja que la gent no era gaire rica i no tenien prou producció 
per vendre lo que sobrava. La ramaderia no es practicava molt ja que tot 
era muntanya i no hi havia camps per els ramats, encara que algun ramat 
hi havia. Els vestits eren molt pobres, es vestien amb draps ja que la gent 
era molt pobre, fins i tot el més ric de tot el poble també vestia amb draps. 
Els transports es feien amb carros i amb força animal perque  no hi havia 
cap tipus d’energia que no fos la humana o l’animal. El comerç era casi 
nul però hi havia una petita part  de artesans que venien lo que feien, per 
guanyar diners i ademés també es quedaven amb una petita part de lo 
que produien. Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia 
servir la fusta per construir.

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. 
No hi ha sector primari ja que s’aprofita tot l’espai per construir edificis, 
industries,  petits comerços i  grans magatzems on es practica també el 
comerç,  ja  que pots trobar-hi  moltes coses.  Ara la gent  va vestida de 
moltes  maneres  diferents  ja  que  al  llarg  del  temps  han  anat  sortint 
diferents tipus de roba perque s’han descovert molts materials nous. Els 
transports també son molt diferents que la etapa preindustrial ja que s’ha 
descovert  el  petroli  i  moltes  mes  energies  que  no  son  humanes  ni 
animals. Les cases, es a dir, els habitatges  no són igual que avans, ja 
que existeixen cases i pisos i són de diferent material.
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Text n. 11

Autora: Maria R.

Títol: UNA CIUTAT IMAGINARIA

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. Els orígens de Cropa 
es remunten  fa un milió i  mig d’anys.  Quan encara hi  havia els  homo 
erectus.  Ara  entrarem  al  museu  d’arqueologia  de  Cropa.  Els  homo 
erectus, fabricaven eines amb els ossos dels animals que caçaven, també 
fabricaven  eines  amb  pedres,  que  anaven  fent-les  afilades  perquè 
tallessin més, les feien afilades, picant-les amb altres pedres.

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, 
etc. També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant 
per poder escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i 
per escalfar-se als hiverns.

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. Als jaciments de Cropa, 
s’han trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, d’os i pedra, la 
mandíbula d’un individu d’uns 5 anys, etc.

Desprès  de  l’home  va  aparèixer  l’home  sapiens  neanderthalis  va 
aparèixer fa uns 100.000 anys,  aquí  també s’elaboren eines,  però són 
molt  més  elaborades,  també  utilitzen  el  foc,  per  caçar  espantant  les 
preses. Aquestes habiten en coves, que estan molt més protegits, i una 
cosa molt important, és que ja enterraven els morts. Aquests es trobaven 
a Europa i a Palestina, als jaciments de Cropa, també s’han trobat restes 
arqueològiques  de  l’homo  sapiens  neandertalensis,  s’han  trobat 
bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha trobat un crani i diverses 
dents i ossos d’un cos d’homo sapiens neanderthalensis.

Després  d’aquests,  van  aparèixer  els  homo  sapiens  sapiens,  ho  sigui 
nosaltres.  Van aparèixer fa uns 40.000 anys. Aquests van fer avenços 
molt importants d’Agricultura i la ramaderia. També tenien armes i eines 
però  encara  més  elavorades  i  més  perfeccionades.  Aquest  ja  va 
començar a fer pintures rupestres, sobre que caçaven, i que havien caçat. 
Van aparèixer a Europa i o Àsia.
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Ara anirem al museu d’Història, i desprès, farem una visita de tot el que 
veurem al museu, però per la ciutat .

La ciutat preindustrial

A  la ciutat preindustrial, l’agricultura era de subsistència, la gent tenia el 
seu hort, i allà conreava tot el necessari per a sobreviure.

El sistema bàsic de conreu que es feia servir era el guaret, que consistia 
en dividir la terra en dues parts una es conreava i l’altre es deixava en 
repòs, perquè la terra s’anés fertilitzant, quan la terra conreada no era 
fèrtil,  normalment  al  cap d’un any, canviaven de terreny, sembraven el 
que estava en repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven sense res, 
perquè es fertilitzes. Per sembrar els camps feien servir la força animal, 
ho sigui els animals, feien servir bous, però també podien fer servir cavalls 
i ases.

En el camp dels transports, es feia servir bàsicament els carros, tirats per 
cavalls, bous i a vegades ases. Els vaixells eren o de vela o de rems.

En els vestits acostumaven a anar amb camises i pantalons els homes a 
vestits les dones.

La 1era Revolució Industrial

Gràcies a la introducció de la maquinària, es va millorat tot el  que era 
l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien servir adobs naturals, 
és a dir, els fems dels animals. El sistema de conreu, va canviar, ara ja no 
s’utilitzava el guaret (a la majoria de llocs) sinó que s’utilitzava la rotació 
trianual,  que  consistia  en  dividir  el  terreny   en  tres  parts,  en  una  hi 
sembraven blat, en l’altre llegums, i l’altre reposava, o servia perquè els 
ramats pasturessin i anaven canviant de terreny cada any.

Als transports, va aparèixer el motor de vapor, que va fer que evolucionés 
tot més depressa i el motor d’explosió. Els homes anaven vestits amb una 
camisa i uns pantalons, i les dones amb faldilles i el cabell recollit, perquè 
no se li enredes amb les màquines.

Al voltant de les fàbriques es van construir barris obrers, per la gent que 
treballava a les fàbriques.
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La segona Revolució Industrial

Aquest  segle,  l’agricultura  va  canviar  molt,  ara  els  adobs  ja  no  eren 
naturals, sinó químics, també tiraves pesticides a les plantes perquè no 
agafessis ni plagues d’insectes ni cap malaltia. L’agricultura és molt més 
mecanitzada i, hi ha monocultius (si conrea un sol producte) i hivernacles, 
perquè  hi  hagi  un  producte  durant  tot  l’any.  A  causa  d’això  hi  han 
excedents. I això fa que es vengui tot el que sobra, agricultura de mercat.

Els  transports  també  evolucionen  molt  gràcies  al  motor  de  benzina, 
apareixen avions, naus especials, automòbils, transatlàntics, trens de llarg 
recorregut, etc.

També sorgeix un sistema nou, anomenat hidropònic, les plantes, estan a 
sobre de l’aigua, i l’aigua ja porta els nutrients necessaris per viure, així no 
necessiten terra.

Amb els transports, sorgeixen els cotxes d’energia solar, el (?) i energies 
alternatives, que són menys contaminants i que no s’acaben mai.

Ara farem un recorregut per la ciutat, veurem el que us he explicat un 
poblat dels homes sapiens sapiens,  la ciutat preindustrial,  la ciutat de la 
1era i de la 2ona Revolució industrial i per últim la ciutat postindustrial.

Aquí s’acabarà el nostre recorregut

(RECORREGUT)

Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra. Adeu.
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Text n. 12

Autor: Damià V.

Títol: -

La ciutat de Monteart, és una ciutat mil·lenària, ja que va ser fundada l’any 
,  però anteriorment ja estava habitat  ja que es un lloc ric en recursos 
naturals, perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu 
com planes, muntanyes, rius, platges, etc.

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la 
propera a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, 
per a poder sobreviure. Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, 
perquè no coneixien més materials per fer roba, ja que no feia gaire falta 
trobar  alternatives  perquè  aquest  tipus  de  roba  els  produïa  el  servei 
necessari.

Més tard el poble va passar a formar part  de  l’imperi romà, que va fer 
evolucionar al poble notablement, però no queden restes.

Quan va caure  l’imperi,  el poble es va traslladar en un lloc més elevat 
perquè era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses.

La  gent,  que  abans  s’alimentava  de  peix,  carn  i  verdura  va  passar  a 
menjar peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única 
que es podia permetre menjar carn més cops, perquè van començar a 
aparèixer les classes socials. Per això, les diferents classes van començar 
a vestir diferent, els rics amb roba  molt elegant, (?) i materials de primera, 
de millor calitat... perquè s’ho podien permetre, però els pobres es feien la 
roba ells mateixos i amb llana o cotó, de molta calitat, ja que l’extreien del 
seu bestiar perquè no es podien permetre comprar roba.

Aquí podem observar les restes de les muralles que han estat restaurades 
actualment.  També es  pot  observar  el  castell,  que,  més tard,  el  segle 
XVIII, en la revolució industrial, va ser abandonat, ja que no necessitaven 
defensar-se,  perquè  no  tenien  enemics  ni  raons  per  ser-ho.  Si  em 
segueixen podran veure aquesta fàbrica, una de les més  importants de 
l’època, era una fàbrica gran, com totes, ja que tenien molta maquinària i 
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personal,  perquè així  pujaven els beneficis.  Seguien havent diferencies 
socials grans, però algú havia millorat. La gent vestia amb roba simple i 
vella, perquè  no guanyaven el suficient per comprar-se més roba i se la 
feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per així ell ser més ric.

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, 
però no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho 
permetien o perquè la tecnologia no havia avançat prou.

Si entrem a aquesta sala podrem observar els vehicles que s’utilitzaven a 
partir  de  la  1a revolució  industrial.  Abans d’aquest  fet  es desplaçaven 
gràcies  a  la  força  animal,  però  un  cop  va  haver  la  indústria,  es  van 
començar a crear algun que altre cotxe, però esta clar que era per la gent 
rica, perquè eren molt cars, perquè hi havia molts pocs i era una cosa 
nova.

Aquí finalitza la visita, espero que els hagi agradat.

27



Annex 12  Operadors temporals. Equitat 
cronològica

1



Text n. 01

Autor: Ignasi A.

Títol: RECORREGUT TURISTIC: NOM CIUTAT: KARLIN

Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està 
per  la  època  de  la  1ª  revolució  industrial)  però  es  molt  reconeguda 
mundialment  per  la  producció  d’adobs.  Començarem el  recorregut  per 
l’ajuntament, on avans era el principal lloc de producció d’adobs (a la 1ra 
revolució industrial) i antigament    els romans guardaven aquests adobs 
per aplicar-los als seus camps (pre-industrial). L’agricultura al llarg de la 
història  fins  avui  ha  evolucionat  molt  en  aquesta  regió,  prehistòrics 
utilitzaven pedres de riu i la força dels animals... Romans i Ibers van ser 
els emprenedors de la utilització dels adobs per als seus camps (per això 
les terres actuals són tan fèrtils). A la edat mitjana es va ignorar bastant 
l’agricultura  ja  que  per  la  mala  condició  dels  aliments  produïa  greus 
malalties com la pesta o plagues. A la e. Moderna, amb la descoberta 
d’Amèrica, els karlinians van començar a comerciar per els mars Índic, 
Atlàntic i Pacífic, venent i comprant la seva única matèria: l’adob. 

Actualment (en aquesta regió) encara si distingeixen característiques de 
la  1era  revolució  industrial,  la  producció  d’adobs  es  produeixen  a  les 
indústries situades al nucli de la ciutat (com ho estem veient).

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, 
ja que necessiten els seus fems per produir l’adob (passem per davant 
d’una granja plena  de bestiar). La roba dels karlinians no ha seguit mai 
una moda,  ja  que mai  s’han aprofitat  del  seu bestiar  per  produir  roba 
(igualment  amb  la  carn).  Tota  la  roba  que  portaven  i  porten  les 
aconseguien i l’aconsegueixen “baratant” (intercanviant diferents objectes 
de diferents valors). A molts dels karlinians no els hi agrada la roba que 
porten  i  el  que  fan  es  treballar  a  les  fàbriques  on  allà  els  hi  donen 
uniforme gratis (simples peces de cotó).

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el 
que només cultiven les terres (passem per davant d’ell). Encara que està 
molt ben comunicada per una àmplia xarxa de autopistes i en cas que 

2



algú prengui mal o acabi malalt, tenen que caminar 15 km fins al pròxim 
poble (St. Quirze del Carlí) on tindran que acabar agafant un tren fins a 
Karcelona (on es troben els millors hospitals del país).

Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants.  Actualment,  els  habitatges  s’han  millorat  molt  gràcies  als 
guanys dels adobs (cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) I 
aquí s’acaba el recorregut turístic.
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Text n. 02

Autor: Raul A.

Títol: -

LA CIUTAT A LA EDAT PRE-INDUSTRIAL

En realitat a la edat Pre-industrial no era ben bé una ciutat la gent rica i 
els senyors feudals tenien castells emmurallats o tambe hi havia pobles 
emmurallats també hi havia poblets al costat de les ciutats com Barcelona 
hi havia poblets al costat fora de les muralles de l’antiga Barcelona la gent 
en aquell llavors la gent vivia malament perque hi havia molta pobresa 
sovint no tenien que emigrar però el més habitual eren les sopes de ceba i 
el pa. Vestien amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien 
gastar els diners en roba, la ciutat o el poblat no seguia ningún tipus de 
traçat bueno l’irregular perque alhora de construir-se les cases no feien 
planols.

LA CIUTAT A LA 1a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les Ciutats van anar canviant i  gracies al  surgiment de la maquina de 
vapor van anar prosperant ja no havien de fer els viatges amb burro els 
podien fer amb tren o en vaixell. Alguna gent as va anar a les ciutats a 
viure i va anar deixant el camp la gent ja cada vegada vivia millor perque 
cada vegada la industria estava més tecnificada i produia més llavors hi 
havia més treball la gent podia menjar millor i vestir millor. A part feien 
servir una agricultura de subsistencia pero tambe amb el que sobrava ho 
venien venien l’excedent i la gen anava fent petits negocis    també hi 
havia botigues petites d’artesans

LA CIUTAT A 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les ciutats van anar canviant-se es traçat es a dir miraven com construir 
els edificis feien servir un tipus de traçat cada vegada utilitzaven més el 
traçat ortogonal van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es 
vivia millor a la ciutat com que no hi cabia tota la gent a la ciutat  van 
començar a construir els poligons d’habitatge com el de belvitge que eren 
blocs alts i prefabricats van fer un munt d’edificis barats i de molt poca 
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qualitat i així són ara que la meitat d’ells estan que es cauen. Tambe amb 
la  tecnificació  de  la  industria  siderurgica  va  anar  proliferant  el  tren de 
vapor i van començar a construir-se moltes linies de tren. També va sorgir 
el motor d’explosió el cotche. També van sortir avions poc tenificats i poc 
segurs però amb el pas del temps van avançar molt  i molt rapid tambe a 
finals del segle XX va sortir la nau espacial i va permitir fer viatges i visitar 
l’espai o la lluna. L’agricultura de subsistencia va pasar a agricultura de 
mercat i mes tecnificada. La manera de construir va pasar a un traçat o 
trama ortogonal.

LA CIUTAT POST-INDUSTRIAL

De moment no portem molt de segle XXI però els cotches i la moda son 
un dels grans atractius d’ara. L’agricultura. Però el que mès es mira ara es 
el temps i els cotxes son mes ràpids els trens es mesuren per temps no 
per quilometres la fruita ja no te temporada tot l’any i ha tomaquets en 
canvi fa uns anys (20) no hi havia fruita etc. tot l’any
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Text n. 03

Autora: Sandra A.

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC

En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona 
de la ciutat Preindustrial.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el 
casc antic.

Aleshores  la  ciutat  era  un  poble  no  massa  gran,  on  els  carrers  eren 
estrets i estaven poc organitzats. Les cases eren baixes i a la periferia del 
poble es podien trobar alguna masia o granja.

La majoria de la gent del poble es dedicava a l’agricultura, la qual era 
bàsicament de subsitència. A vegades, quan els hi sobrava part d’alguna 
collita anaven al  mercat,  que era força petit,  i  ho venien.  La gent que 
conreava les terres s’ajudava de eixen molt poc “desenvolupades”, de la 
força  animal  i  de  les  mans.  La  gent  aprofitava  la  força  animal  per 
desplaçar-se,  es  a dir,  que utilitzaven sobretor  els  caballs,  els  ases o 
mules i els bous per desplaçar-se

La caça també era molt freqüent al poble, ja que era un bon mitjà per 
poder-se alimentar. Al poble ho podien fer amb regularitat, ja que tenien el 
bosc a la vora.

Igual  que  la  caça,  la  pesca  també era  un  bonsistema per  aconseguir 
menjar.

Un sistema molt  utilitzat per conrear era el  guaret,  aquest consistia en 
deixar reposar una parcel·la durant un període de temps i així aquesta 
recuperava la fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear.
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Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a leszones construides 
durant  la  primera  i  la  segona  revolució  industrial  compreses  entre  els 
segles XIX – XX.

CIUTATS INDUSTRIALS

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps tenen uns carrers no tan irregulars com els del casc 
antic, també podem observar que els edificis són més alts però que estan 
en mal estat i la població ha augmentat.

Les ciutats industrials estan marcades sobretor pel fet de l’incorporació de 
màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer augmentar molt 
el nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar convertint en 
una petita ciutat.

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, i que la gent 
que encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida millor. Aquesta 
gent vivia en barris obrers situats a la periferia. Durant aquesta època van 
aparéixer grans avenços que poc a poc anirien evolucionant. La màquina 
de vapor n’es un exemple el  qual  més endavant es va convertir  en el 
motor  de benzina.  Durant  la  industrialització  van apareixer  altre  coses 
parlant  de  maquinaria;  com  nous  cultius,  adobs  naturals  i  la  rotació 
triennal.  Aquests  pertanyen  a  la  primera  revolució  industrial.  Són 
característics  de  la  segona  revolució  industrial  els  adobs  químics,  els 
pesticides, els monocultius... I apareix l’agricultura de mercat, per tant ara 
ja no es conrea per sobreviure  sinò per vendre-ho i extreuren beneficis; 
tot aixó resulta més fàcil gràcies a els adobs, els pesticides, però sobretot 
a l’aparició de màquines que ajuden a fer les feines del camp, com el 
tractor  i  als  hivernacles,  que permeten cultivar  durant  l’any.  La rotació 
triennal que abans he mencionat consisteix a conrear 2 parcel·les una de 
blat  i  l’altre de llegums i  deixar a una tercera reposar (guaret),  la qual 
servia  de  pastura.  Per  tant  podem  dir  que  duran  l’industrialització  es 
produeixen grans canvis molt importants.
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I  ara  per  acabar  ens  desplaçarem cap  a  les  aones  residencials  més 
properes i faré com en les anteriors una breu explicació de el que és una 
ciutat postindustrial.
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CIUTAT POSTINDUSTRIAL

El primer que s’ha de dir és que durant l’època postindustrial les activitats 
industrials han estat desplaçades del centre urbà i han anat a parar a la 
periferia de la ciutat.

A la ciutat postindustrial els carrers són amples i regulars i les cases i els 
pisos estan en bon estat.

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat es que 
“esta  feta”  per  donar  una bona calitat  de  vida.  La  ciutat  postindustrial 
consta de forçes zones verdes, de molts serveis, d’habitatges, d’oficines i 
moltes d’aquestes ciutats estan recuperant i renovant el centre històric.

A les ciutats el preu del sòl cada cop s’encareix més i les facilitats en els 
sistemes de comunicació i de transport han afavorit el poblament.

Respecte l’agricultura hi ha agut canvis, a aparegut l’agricultura biològica, 
els productes transgènics i el sistema hidropònic,que serveix per cultivar 
sense necessitat d’utilitzar la terra ja que les plantes es posen directament 
a l’aigua i aqueta ja conté tots els nutrients que necessita per crèixer.

Bé, esperem que hagin disfrutat
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Text n. 04

Autor. Albert 

Títol: VISITA A LA CIUTAT DE PLAMICONA

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. Aquí s’hi ha trobat restes de l’època 
prehistòrica, concretament del neolític, i es te la certesa que els romans 
també van estar aquí. També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Del neolític s’han trobat restes de cabanes, de sitges i  d’enterraments. 
Les  cabanes  eren  enfonsades  amb  base  circular,  per  a  mantenir  la 
temperatura i per tenir una distribució fàcil. A les sitges s’hi varen trobar 
restes  de  blat,  principalment,  amb  el  que  demostra  que  practicaven 
l’agricultura de subsistència, ja que no tenien amb qui comerciar degut a 
que la comunicació es feia difícil entre els poblats. A les tombes s’hi ha 
trobat  collars i  ornamentació del  vestit,  també algunes pells i,  com no, 
ossos.  Això  ens  demostra  que  la  gent  vestia  amb  pells  i  portaven 
ornaments.

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per 
uns documents trobats en unes excavacions. A Plamicona i va haver un 
gran campament militar i  un gran port  militar:  els romans varen arribar 
aquí  en  vaixells  i  van  establir  el  seu  campament  aquí,  a  Plamicona, 
perquè estava a dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu Banticorerillo) i en 
front del mar, la situació idònia, perquè veien qui s’apropava pel terra i pel 
mar i tenien accés molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar davant. Aquí 
es va establir un port comercial molt important, un dels més importants de 
l’època,  on  arribaven  mercaderies  des  de  la  costa  europea,  la  nord-
africana i el pròxim orient, en vaixell per suposat.

A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van 
ser traslladats a l’exterior del perímetre urbà perquè l’espai dins de les 
muralles estava molt sol·licitat i ocupat. En aquests temps, hi van arribar 
molts immigrants degut a que era una ciutat molt pròspera i perquè era 
molt  pròspera,  degut  a  que  també  oferia  moltes  oportunitats  per  a 
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treballar: es podia treballar al  port,  al camp...  En aquesta era es varen 
construir molts dels carrers que avui ocupen el casc antic. També se’n 
van empedrar alguns dels més concorreguts per a que la gent que anava 
en carro o a cavall  pogués anar més còmodament.  Les cases es van 
començar a construir amb tova, una barreja de fang i palla, que resistia i 
aguantava més que les cases fetes amb pals que, amb el vent cedien i 
s’havien  de  reconstruir.  Això  no  volia  dir  que  aquest  material  de 
construcció no cedis ni que no es trenqués. Al final de l’època van sorgir 
les agrupacions de gent que feien el mateix ofici, els gremis, un preludi de 
les indústries associades. Els locals comercials que avui estan al centre 
urbà,  abans van ser  utilitzats  per  els  artesans per  a  fabricar  els  seus 
productes.  Els  gremis  s’agrupaven  per  carrers  i  a  cada  carrer  s’hi 
ajuntaven alguns artesans que feien la mateixa feina, per a que fos més 
fàcil trobar els productes.

CIUTAT DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també 
es buscava la continuïtat dels carrers. Les indústries es varen establir al 
centre de les ciutats. També es va construir l’eixample de la ciutat on avui 
dia hi viu la major part de la gent de la ciutat. A Plamicona hi va arribar el 
ferrocarril i es varen empedrar tots els carrers. La gent es va començar a 
vestir  tots  a  “la  moda”  degut  a  la  invenció  de  la  indústria  tèxtil.  Van 
començar a aparèixer els primers serveis. El port però, continuava sent la 
via d’enviament de mercaderies més important.

CIUTAT DE LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja 
que  els  cotxes  eren  més  utilitzats  cada  cop  degut  a  que  els  preus 
baixaven. Es van construir molts polígons d’habitatges per als obrers que 
venien  treballar a les indústries de la ciutat que estaven desplaçant-se a 
les afores i es situaven en altres polígons, en aquest cas els industrials. 
La  gent  anava  a  treballar  amb  monos  de  treball,  tots  uniformats.  Els 
habitatges  dels  polígons  eren  petits  i  estrets,  sense  ascensor  i  mal 
ventilats.  Es  construïen  amb  estructures  metàl·liques  i  plaques  que 
tapaven i aïllaven de l’exterior. Aquest blocs d’habitatges estaven sovint 
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construïts amb materials defectuosos o de poca qualitat; en conseqüència 
ara se n’estan tirant  a terra alguns,  per a no córrer  el  risc de que es 
caiguin amb gent a dins. Els serveis eren cada cop més abundants i els 
que eren públics estaven creixent

CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Avui en dia, a Plamicona:

- Es construeixen nous habitatges en substitució d’altres en mal estat, ja 
per ser molt vells o per estar a punt de caure.

-  Els  carrers són amples i  amb voreres no gaire amples;  el  cotxe i  el 
ciclomotor s’han convertit en els vehicles més usats per la població per a 
moure’s per la ciutat.

-  Hi  ha  força  comerços  especialitzats  i  també hi  ha  grans  superfícies 
comercials i complexos d’oci, com Decathlon City o La futbolista, on hi ha 
comerços, cinemes, bars... Aquests complexos de recent aparició estant 
dificultant la vida dels petits comerciants.

- Els serveis s’han fet més nombrosos i són quasi tots públics: tothom té 
dret a utilitzar-los

- Les indústries segueixen a les afores, sense estorbar. Al centre hi ha 
despatxos i cases.

-  A les afores de la ciutat  hi  ha l’aeroport i  sota ponts,  l’agricultura de 
subsistència d’avui dia: jubilats amb un hortet per a passar els matins i per 
a obtenir algunes verdures.
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Text n. 05

Autor: Auri G.

Títol: -

La ciutat que visitarem va néixer cap el s. III a.C. Al casc antic hi podem 
veure  diferents  restes  arqueologiques  procedents  de  la  civilització 
romana. Al voltant de l’actual casc antic hi havia les muralles de la ciutat, 
de  les  quals  es  poden  veure  algunes  restes.  També podem observar 
algunes restes dels habitatges de l’epoca romana, la domus i insula. En 
aquella  epoca  només  hi  havia  petits  comerços  d’artesans.  Podem 
observar com, després de la ocupació musulmana, van quedar algunes 
mostres  del  seu  pas  com  mesquites  o  algunes  cases  construides 
caracteristicament.  Després,  amb  la  reconquista  cristiana,  aquesta 
mesquita d’aquí va ser utilitzada com a església pels cristians. Aquests, 
van construir unes noves muralles que veurem més endavant. Aquesta va 
ser l’època medieval, de la que en van quedar les muralles i el castell. La 
vida en l’època dels castells feudals era radicalment diferent. Ara veurem 
la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant la primera 
revolució industrial. Als afores de les ciutats, com en aquella zona d’allà, 
es  van  construir  les  fàbriques.  Al  voltant  d’elles,  es  van  construir 
habitatges per als obrers, que vivien en males condicions. Aquí al darrera 
hi  podem veure  l’antiga  fabrica,  que  ara  és  un  museu  de  la  ciencia. 
També es construïen fabriques molt més lluny de les ciutats, formant les 
colonies industrials.

Amb la segona revolució industrial     es van començar a construir  els 
poligons d’habitatges i zones residencials. Degut a la popularització del 
cotxe  ja  no  es  construeixen  colònies  industrials.  El  fet  que  els  obrers 
puguin viure a les ciutats, sumat a la immigració, fa que es comencin a 
construir pisos molt petits i amb males condicions, que es construeixen en 
bloc,  prefabricats.  A  l’epoca  postindustrial  la  ciutat  ja  és  molt  més 
avançada.  A aquella zona que venen darrera meu poden veure noves 
zones residencials. Les cases tenen sistemes molt avançats de seguretat, 
de control de la casa, etc.
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Text n. 06

Autora: Casandra L.

Títol: ITINERARIO: CADA PASO POR LA CIUDAD DE BCN

1. Murallas de la Barceloneta

2. Castillo de Mont Juic

3. Barrio Gótico

4. Ind. Abandonada de l’Eixample

5. Belbitge

6. Valle del Jardín

7. Parque de los Naranjos

1r paso

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos 
este lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos 
de viviendas. Antiguamente la gente se agrupaba en pequeños nucleos 
aislados. En la Edad Antigua la ciudad tenia el  máximo poder político, 
económico y religioso. La cultura griega y romana era muy planeadora y 
organizadora, ya que nos lo demuestran tan solo en la estructura de las 
ciudades;  utilizaban  planos  ortogonales,  es  decir,  la  ciudad   era  una 
cuadrícula. Lógicamente los romanos lo construian así porque forma de 
llegar al centro era mucho más rápida y fácil.
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2º paso – El castillo de Montjuic

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el 
Castillo de Mont Juic, para poder reflejar un poco la constitución de la 
ciudad en la época Medieval. La ciudad, el centro económico, lo tenian 
emurallado  porque antiguamente  devian  protegerse  de  los  ataques,  la 
ciudad era un lugar de refugio; ya que podian padecer de los ataques que 
intentaban conquistar territorios. Tambien en la ciudad se encontraba un 
castillo, donde vivía el senyor feudal, alrededor de las murallas todo eran 
campos, donde los campesinos cosechaban sus alimentos.

3º paso – El barrio Gótico

Ahora nos adentramos en el  corazón de Barcelona. Las calles de este 
barrio  reflejan  las  antiguas  ciudades  medievales...  En  el  centro  de  la 
ciudad situaban el mercado y pequeños comercios.

4º paso – Ind. Abandonada de l’Eixample

Nos situamos en un barrio que fue construido en el siglo XIX. En esta 
época  Barcelona  vivía  una  temporada  de  gran  massa  emigratoria,  el 
llamado  exodo  rural,  cuando  los  campesinos  decidian  avandonar  sus 
campos,  sus  masias,  para  remplazarlos  por  la  ciudad  (el  centro 
económico), donde esperaban encontrarse con la ilusión un “buen futuro 
para  nuestros  hijos”,  y  unas  condiciones  dignas  para  vivir.  Pero  sin 
embargo,  se  encontraron  con  unas  viviendas  humildes,  en  malas 
condiciones. Trabajo si que lo tenian, pero con la llegada de la Rev. Ind. la 
gran  masa  migratoria  hacia  la  ciudad  no  dejó  el  suficiente  tiempo  y 
tubieron que construir nuevamente edificios, donde poder colocar cuantas 
mas  familias  mejor,  obreras,  en  la  periferia  de  la  ciudad.  Asi  fueron 
creados los barrios obreros.

Los  obreros  trabajaban  para  vivir,  y  vivían  para  trabajar.  Recibían  a 
cambio un lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir.
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5º paso – Belbitge

Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX. Un ejemplo de barrio 
que fue construido en la periferia de la ciudad, junto a las fábricas, pero 
que  lentamente  a  sido  absorvido  y  acoplado por  la  ciudad.  Por  aquel 
entonces  las  murallas  ya  se  habian  tirado  abajo  porque  impedian  el 
crecimiento, habitados por familias trabajadoras. A simple vista podemos 
darnos cuenta de que la calidad no es del todo buena, y esteticamente no 
son  agradables.  En  los  años  60  y  70  Barcelona  vivió  otra  fuerte 
emigración, de gente de otras partes de España, que venian a buscar 
trabajo a la ciudad.

El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse demograficamente fue 
el causante de tener que construir barrios de este tipo. La gente podia 
alimentarse del escaso salario que recibian, y los medios de transporte no 
llegaban casi hasta estos puntos, y eso hacía que se aislaran

6º paso – El mundo actual

Caminamos  hacia  el  oeste  de  BCN,  este  es  un  lugar  mas  actual, 
apreciamos muchas más zonas verdes,  casas unifamiliares con jardín, 
veredas  anchas,  respirables,  iluminadas.  En  este  lugar  se  instalaban 
centros  de negocios y tiendas. La gente que habita estos barrios son 
familias, que muchas de ellas trabajan en el sector terciario. Tambien es 
una zona de mucha circulación, pasan todo tipo de transportes, claro que 
tambien las zonas verdes sirven como un lugar de reposo y de descanso. 
Tambien  como barrio postindustrial,  aquí  se halla una antigua fábrica 
reconstruida que hoy en dia ha sido utilizada como uso de museo.

Ultimo paso – Parque de los naranjos

Vuestro trayecto finaliza en un grande parque, muy verde y florido, situado 
al lado del barrio jardín, donde pueden guadir de mucha tranquilidad y 
naturaleza.
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Text n. 07

Autor Pau L.

Títol: BARCELONA, AL LLARG DEL TEMPS

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial, ja que és on es va originar la ciutat. Es va originar aquí 
perquè és un punt alt de la ciutat, ja que la ciutat necessitava defensar-se, 
i si està amb turó, será més difícil accedir-hi. Ara continuem, podem veure 
carrers com el carrer Argenteria, que indica que aquí hi treballaven els 
argenters.  Si  seguim  podem  veure  el  tipus  d’edificis,  que  són  antics, 
perquè ja fa molt temps que estan fets. Els carrers són estrets, perque 
s’aprofitava el màxim espai per a construir edificis, ja que hi havia molts 
habitants. Antiguament, els camins eren de terra i hi pasaven carros. Com 
veiem, aqui no hi ha zones verdes, perquè la gent no disfrutava d’elles i a 
de més no hi ha espai per a elles. 

Ara continuem i  anem al barri  de Gràcia, que antigament era un poble 
independent,  però que es va anexionar a Barcelona perquè va acabar 
estant al costat, ja que la ciutat havia crescut molt.

El  barri  de  Gràcia  és  un  exemple  de  ciutat  de  la  primera  revolució 
industrial, ja que hi havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents 
del camp, que buscaven una vida millor. Si nem pel torrent de Gràcia, 
veurem el tipus d’edificis i carrers, que ara ha canviat molt perquè ja no hi 
ha industries, ja que han marxat a la perifèria. Ara, ens allunyem una mica 
de Barcelona i ens en anem a Bellvitge, un clar exemple de la ciutat de la 
segona revolució industrial. Els edificis no són de molt bona qualitat, ja 
que es van fer ràpid, perquè es necessitaven de molta urgència. A cada 
edifici hi cap molta gent, perquè són molt grans, ja que van ser construits 
d’aquesta manera perquè es creia necessari.  Els  carrers són amples i 
asfaltats,  fets  per  que  hi  circulin  cotxes.  Al  voltant  de  Bellvitge  hi  ha 
camps, que gairebé son inexistents. També són inexistents a tot el voltant 
de  Barcelona,  perquè  l’agricultura  està  més  al  interior.  Ara  tornem  a 
Barcelona, exactament al barri de la Vila Olímpica, un barri amb les zones 
ben organitzades i planificades. És un barri clarament post-industrial, ja 
que te comerços, edificis recent construits o remodelats, zones verdes..., 
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perquè  la  gent  de  la  ciutat  cada  cop  demana  més  serveis,  que  son 
necessaris,  per una bona qualitat de vida, ja que la te la tornaria més 
còmoda.
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 Text n. 08

Autora: Núria Ll.

Títol: VISITA GUIADA PER NALLRUIM

Estem a la plaça de la vila, aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents 
cinquanta-dos  anys,  aproximadament,  es  va  aixecar  aquesta  església. 
Abans, el  cementiri,  estava situat a on ara hi  tenim la pista parroquial, 
que,  pròximament  es  convertirà  en  una  església  perquè  al  mossèn 
d’aquesta parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte. El 
cementiri es col·locava al costat d’aquest recinte, perquè a l’edat mitjana 
la gent creia que si no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al cel 
perquè  no  estaven  en  territori  sagrat.  Desprès,  el  van  traslladar  a  la 
perifèria, a prop d’on hi ha el polígon industrial, que ara en la actualitat 
son cases. Més tard, el van tornar a traslladar a la localització actual, al 
costat de l’autopista, a l’entrada de Nallruim. No poden deixar en pau ni 
els morts. El casc antic de Nallruim, també es caracteritza per tenir carrers 
estrets  i  l’estructura dels  carrers també la  té  irregular  degut  a  que els 
carrers i les cases estan edificats d’una manera desordenada degut a que 
abans no es miraven tan la manera en la qual eren construïts. Casi tot el 
que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de vinyes, degut a 
que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats per buscar 
una feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més bones 
que  si  visquessin  en  un  poble  petit  en  el  qual  hi  havia  els  serveis 
imprescindibles.

La gent, si s’havia de moure, generalment ho feien amb carro o a cavall. 
La gent d’aquest poble, Nallruim, anava vestida amb roba de pagesos, 
perquè  és  justament  el  què  eren.  El  doctor  Fleming,  era  l’últim  carrer 
d’aquella zona fa més de vint-i-cinc anys enrere. La part de darrere, eren 
tot vinyes i el que ara és Vallsuau, allò era un penya-segat amb bosc que 
els que ho anaven a edificar ho van “destruir” amb l’incendi l’any 1994 
aproximadament per poder-hi construir cases sense ningun impediment. 
Aquell incendi, va cremar fins i tot al davant de les cases que hi ha a prop 
del  parc  de  la  Betzuca.  Quant  totes  les  indústries  van  venir  aquí,  a 
Nallruim, es van instal·lar al que abans era la perifèria, que ara ha quedat 
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una mica absorbit per les cases i pisos que han anat construint. Hi han 
uns pisos, que estan entre el que ara és el centre educatiu Sant Quirze i 
el que és el Ceip Purificació Sales Xandri (els livings), i uns altres que 
estan molt a prop de l’església, a la plaça de Sant Quirze i Santa Julita 
(aquests  es  diuen  els  pisos  del  sindicat)  que  son  semblants  als  de 
Bellvitge, prefabricats amb finestres molt petites, estan fets amb làmines 
que ja estan fetes i es construeixen de manera molt ràpida. Aquests, es 
construïen a la perifèria i eren els barris obrers. La gent hi viu en unes 
condicions  millorables.  Les  constructores,  han  anat  construint  cada 
vegada més enllà i Nallruim no s’ajunta amb la ciutat del costat, la més 
propera al cementiri, perquè l’autopista ho impedeix. Avui en dia, la gent 
no te en compte el que era Nallruim i en el que s’ha convertit gràcies a 
uns especuladors del sòl que només busquen enriquir-se.
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Text n. 09

Autor: Àlex M.

Títol: REDACCIÓ (POBLE IMAGINARI) KARLING

A l’entrada del poble trobem una masia de l’época preindustrial reformada 
i encara te objectes característics el carro servia per carregar les collites si 
cultivaven cereals. Es ferà servir l’arada també per llaurar el camp.

Més endavant pel carrer major trobem la fabrica que s’ha reutilitzat pero 
que antigament funcionava amb carbó però ara funciona amb electricitat.

Al costat del nou ajuntament trobem el gran centre comercial que va ser 
fundat  l’any  1954  a  la  2ª  revolució  industrial  allà  hi  ha  tota  mena  de 
productes i en menys de mitja hora surts amb el carro ple i molt bé de 
preu.

Karling a pesar de no ser massa gran té una bona xarxa de transports deu 
autobusos que van cap els pobles del costat i les  afores i dos que van del 
poble i la platja i el port. El port es un port comercial on es porta el carbó 
de la mina per bendre’l a l’estranger. També té una estació de tren dels 
ferrocarrils catalans que va a la capital.  La vestimenta es normal de la 
postindustrial però cada any el 25 de setembre es fa  la festa de l’edat 
mitjana i tots els vilatans es vesteixen com abans i s’organitzen activitats 
relacionades  amb  l’edat  mitjana  com  tir  amb  arc,  muntada  a  caball, 
tornejos medievals, etc... i també un gran apat.

En el poble l’any 1984 es va construir un polígon d’habitatges prefabricats 
d’ajuda per al jovent són habitatges de poca qualitat i molt elevats i amb 
uns preus molt baixos.

Després agafém un carril  bici que ens porta  per la vora del bosc i les 
cases de les afores del poble fins al hivernacle del garden centre que es 
de l’época post-industrial es una gran extensió on si cultiva tota mena de 
plantes en el seu interior veiem la gran tecnologia desde ordinadors que 
ajusten el rec, las temperatura de l’ambient, la temperatura del aigua, la 
humitat, la pressió, etc. fins a sales de germinació on es porten les llavors 
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es  planten  i  les  tenen  allà  en  molt  bones  condicions  per  la  seva 
germinació.

Després de la visita tornem a agafar les bicis i tornem cap al poble fins el 
restaurant cal Tomàs per menjar el sopar típic de la comarca i aquí es on 
finalitzem la ruta.
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Text n. 10

Autor Dani M.

Títol: CAN PIXA RELLISCA

Aquesta ciutat te una zona PREINDUSTRIAL que se’n diu nucli antic ja 
que hi ha tallers i cases antigues on treballàven els artesants. També hi 
ha una esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un lloc on tot 
el poble es reunia per xerrar. La gent vivia majoritariament de l’agricultura 
i  de  la  ramaderia  ja  que  només  hi  havia  aquesta  posibilitat  si  no 
treballaven de artesans, que hi havia relativament pocs. L’agricultura era 
de subsistencia ja que la gent no era gaire rica i no tenien prou producció 
per vendre lo que sobrava. La ramaderia no es practicava molt ja que tot 
era muntanya i no hi havia camps per els ramats, encara que algun ramat 
hi havia. Els vestits eren molt pobres, es vestien amb draps ja que la gent 
era molt pobre, fins i tot el més ric de tot el poble també vestia amb draps. 
Els transports es feien amb carros i amb força animal perque  no hi havia 
cap tipus d’energia que no fos la humana o l’animal. El comerç era casi 
nul però hi havia una petita part  de artesans que venien lo que feien, per 
guanyar diners i ademés també es quedaven amb una petita part de lo 
que produien. Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia 
servir la fusta per construir.

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. 
No hi ha sector primari ja que s’aprofita tot l’espai per construir edificis, 
industries, petits comerços i  grans magatzems on es practica també el 
comerç,  ja que pots trobar-hi  moltes coses.  Ara la  gent  va vestida de 
moltes  maneres  diferents  ja  que  al  llarg  del  temps  han  anat  sortint 
diferents tipus de roba perque s’han descovert molts materials nous. Els 
transports també son molt diferents que la etapa preindustrial ja que s’ha 
descovert  el  petroli  i  moltes  mes  energies  que  no  son  humanes  ni 
animals. Les cases, es a dir, els habitatges  no són igual que avans, ja 
que existeixen cases i pisos i són de diferent material.
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Text n. 11

Autora: Maria R.

Títol: UNA CIUTAT IMAGINARIA

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. Els orígens de Cropa 
es remunten fa un milió i  mig d’anys.  Quan encara hi  havia els homo 
erectus.  Ara  entrarem  al  museu  d’arqueologia  de  Cropa.  Els  homo 
erectus, fabricaven eines amb els ossos dels animals que caçaven, també 
fabricaven  eines  amb  pedres,  que  anaven  fent-les  afilades  perquè 
tallessin més, les feien afilades, picant-les amb altres pedres.

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, 
etc. També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant 
per poder escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i 
per escalfar-se als hiverns.

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. Als jaciments de Cropa, 
s’han trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, d’os i pedra, la 
mandíbula d’un individu d’uns 5 anys, etc.

Desprès  de  l’home  va  aparèixer  l’home  sapiens  neanderthalis  va 
aparèixer fa uns 100.000 anys,  aquí també s’elaboren eines, però són 
molt  més  elaborades,  també  utilitzen  el  foc,  per  caçar  espantant  les 
preses. Aquestes habiten en coves, que estan molt més protegits, i una 
cosa molt important, és que ja enterraven els morts. Aquests es trobaven 
a Europa i a Palestina, als jaciments de Cropa, també s’han trobat restes 
arqueològiques  de  l’homo  sapiens  neandertalensis,  s’han  trobat 
bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha trobat un crani i diverses 
dents i ossos d’un cos d’homo sapiens neanderthalensis.

Després  d’aquests,  van  aparèixer  els  homo sapiens  sapiens,  ho  sigui 
nosaltres.  Van aparèixer fa uns 40.000 anys. Aquests van fer  avenços 
molt importants d’Agricultura i la ramaderia. També tenien armes i eines 
però  encara  més  elavorades  i  més  perfeccionades.  Aquest  ja  va 
començar a fer pintures rupestres, sobre que caçaven, i que havien caçat. 
Van aparèixer a Europa i o Àsia.
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Ara anirem al museu d’Història, i desprès, farem una visita de tot el que 
veurem al museu, però per la ciutat .

La ciutat preindustrial

A la ciutat preindustrial, l’agricultura era de subsistència, la gent tenia el 
seu hort, i allà conreava tot el necessari per a sobreviure.

El sistema bàsic de conreu que es feia servir era el guaret, que consistia 
en dividir la terra en dues parts una es conreava i l’altre es deixava en 
repòs, perquè la terra s’anés fertilitzant, quan la terra conreada no era 
fèrtil,  normalment al  cap d’un any, canviaven de terreny, sembraven el 
que estava en repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven sense res, 
perquè es fertilitzes. Per sembrar els camps feien servir la força animal, 
ho sigui els animals, feien servir bous, però també podien fer servir cavalls 
i ases.

En el camp dels transports, es feia servir bàsicament els carros, tirats per 
cavalls, bous i a vegades ases. Els vaixells eren o de vela o de rems.

En els vestits acostumaven a anar amb camises i pantalons els homes a 
vestits les dones.

La 1era Revolució Industrial

Gràcies a la introducció de la maquinària, es va millorat  tot  el que era 
l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien servir adobs naturals, 
és a dir, els fems dels animals. El sistema de conreu, va canviar, ara ja no 
s’utilitzava el guaret (a la majoria de llocs) sinó que s’utilitzava la rotació 
trianual,  que  consistia  en  dividir  el  terreny   en  tres  parts,  en  una  hi 
sembraven blat, en l’altre llegums, i l’altre reposava, o servia perquè els 
ramats pasturessin i anaven canviant de terreny cada any.

Als transports, va aparèixer el motor de vapor, que va fer que evolucionés 
tot més depressa i el motor d’explosió. Els homes anaven vestits amb una 
camisa i uns pantalons, i les dones amb faldilles i el cabell recollit, perquè 
no se li enredes amb les màquines.

Al voltant de les fàbriques es van construir barris obrers, per la gent que 
treballava a les fàbriques.
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La segona Revolució Industrial

Aquest  segle,  l’agricultura  va  canviar  molt,  ara  els  adobs  ja  no  eren 
naturals, sinó químics, també tiraves pesticides a les plantes perquè no 
agafessis ni plagues d’insectes ni cap malaltia. L’agricultura és molt més 
mecanitzada i, hi ha monocultius (si conrea un sol producte) i hivernacles, 
perquè  hi  hagi  un  producte  durant  tot  l’any.  A  causa  d’això  hi  han 
excedents. I això fa que es vengui tot el que sobra, agricultura de mercat.

Els  transports  també  evolucionen  molt  gràcies  al  motor  de  benzina, 
apareixen avions, naus especials, automòbils, transatlàntics, trens de llarg 
recorregut, etc.

També sorgeix un sistema nou, anomenat hidropònic, les plantes, estan a 
sobre de l’aigua, i l’aigua ja porta els nutrients necessaris per viure, així no 
necessiten terra.

Amb els transports, sorgeixen els cotxes d’energia solar, el (?) i energies 
alternatives, que són menys contaminants i que no s’acaben mai.

Ara farem un recorregut per la ciutat, veurem el que us he explicat un 
poblat dels homes sapiens sapiens, la ciutat preindustrial, la ciutat de la 
1era i de la 2ona Revolució industrial i per últim la ciutat postindustrial.

Aquí s’acabarà el nostre recorregut

(RECORREGUT)
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra. Adeu.
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Text n. 12

Autor: Damià V.

Títol: -

La ciutat de Monteart, és una ciutat mil·lenària, ja que va ser fundada l’any 
,  però anteriorment  ja  estava habitat  ja que es un lloc ric  en recursos 
naturals, perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu 
com planes, muntanyes, rius, platges, etc.

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la 
propera a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, 
per a poder sobreviure. Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, 
perquè no coneixien més materials per fer roba, ja que no feia gaire falta 
trobar  alternatives  perquè  aquest  tipus  de  roba  els  produïa  el  servei 
necessari.

Més tard el poble va passar a formar part  de l’imperi romà, que va fer 
evolucionar al poble notablement, però no queden restes.

Quan va caure l’imperi, el poble es va traslladar en un lloc més elevat 
perquè era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses.

La  gent,  que  abans  s’alimentava de  peix,  carn  i  verdura  va  passar  a 
menjar peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única 
que es podia permetre menjar carn més cops, perquè van començar a 
aparèixer les classes socials. Per això, les diferents classes van començar 
a vestir diferent, els rics amb roba  molt elegant, (?) i materials de primera, 
de millor calitat... perquè s’ho podien permetre, però els pobres es feien la 
roba ells mateixos i amb llana o cotó, de molta calitat, ja que l’extreien del 
seu bestiar perquè no es podien permetre comprar roba.

Aquí podem observar les restes de les muralles que han estat restaurades 
actualment.  També es pot  observar  el  castell,  que,  més tard,  el  segle 
XVIII, en la revolució industrial, va ser abandonat, ja que no necessitaven 
defensar-se,  perquè  no  tenien  enemics  ni  raons  per  ser-ho.  Si  em 
segueixen podran veure aquesta fàbrica, una de les més  importants de 
l’època, era una fàbrica gran, com totes, ja que tenien molta maquinària i 
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personal,  perquè així  pujaven els beneficis.  Seguien havent diferencies 
socials grans, però algú havia millorat. La gent vestia amb roba simple i 
vella, perquè  no guanyaven el suficient per comprar-se més roba i se la 
feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per així ell ser més ric.

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, 
però no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho 
permetien o perquè la tecnologia no havia avançat prou.

Si entrem a aquesta sala podrem observar els vehicles que s’utilitzaven a 
partir  de la  1a  revolució  industrial.  Abans d’aquest  fet  es  desplaçaven 
gràcies  a  la  força  animal,  però  un  cop  va  haver  la  indústria,  es  van 
començar a crear algun que altre cotxe, però esta clar que era per la gent 
rica, perquè eren molt cars, perquè hi havia molts pocs i era una cosa 
nova.
Aquí finalitza la visita, espero que els hagi agradat.
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Annex 13   Operadors temporals. Eix temàtic
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Text n. 01

Autor: Ignasi A.

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC: NOM CIUTAT: KARLIN

Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està 
per  la  època  de  la  1ª  revolució  industrial)  però  es  molt  reconeguda 
mundialment  per  la  producció  d’adobs.  Començarem el  recorregut  per 
l’ajuntament, on avans era el principal lloc de producció d’adobs (a la 1ra 
revolució industrial) i antigament    els romans guardaven aquests adobs 
per aplicar-los als seus camps (pre-industrial). L’agricultura al llarg de la 
història fins avui ha evolucionat molt en aquesta regió, (els) prehistòrics 
utilitzaven pedres de riu i la força dels animals... Romans i Ibers van ser 
els emprenedors de la utilització dels adobs per als seus camps (per això 
les terres actuals són tan fèrtils).  A la edat mitjana es va ignorar bastant 
l’agricultura  ja  que  per  la  mala  condició  dels  aliments  produïa  greus 
malalties com la pesta o plagues. A la e. Moderna, amb la descoberta 
d’Amèrica, els karlinians van començar a comerciar per els mars Índic, 
Atlàntic  i  Pacífic,  venent  i  comprant  la  seva  única  matèria:  l’adob. 
Actualment (en aquesta regió) encara si distingeixen característiques de 
la  1era  revolució  industrial,  la  producció  d’adobs  es  produeixen  a  les 
indústries situades al nucli de la ciutat (com ho estem veient).

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, 
ja que necessiten els seus fems per produir l’adob  (passem per davant 
d’una granja plena  de bestiar). La roba dels karlinians no ha seguit mai 
una moda,  ja  que mai  s’han aprofitat  del  seu bestiar  per  produir  roba 
(igualment  amb  la  carn). Tota  la  roba  que  portaven  i  porten  les 
aconseguien i l’aconsegueixen “baratant” (intercanviant diferents objectes 
de diferents valors). A molts dels karlinians no els hi agrada la roba que 
porten  i  el  que  fan  es  treballar  a  les  fàbriques  on  allà  els  hi  donen 
uniforme gratis (simples peces de cotó).

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el 
que només cultiven les terres (passem per davant d’ell). Encara que està 
molt ben comunicada per una àmplia xarxa de autopistes i en cas que 
algú prengui mal o acabi malalt, tenen que caminar 15 km fins al pròxim 
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poble (St. Quirze del Carlí) on tindran que acabar agafant un tren fins a 
Karcelona (on es troben els millors hospitals del país).

Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants.  Actualment,  els  habitatges   s’han  millorat  molt  gràcies  als 
guanys dels adobs (cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) I 
aquí s’acaba el recorregut turístic.
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Text n. 02

Autor: Raul A.

Títol: -

LA CIUTAT A LA EDAT PRE-INDUSTRIAL

En realitat a la edat Pre-industrial no era ben bé una ciutat  la gent rica i 
els senyors feudals tenien castells emmurallats o tambe hi havia pobles 
emmurallats també hi havia poblets al costat de les ciutats com Barcelona 
hi havia poblets al costat fora de les muralles de l’antiga Barcelona la gent 
en aquell llavors la gent vivia malament perque hi havia molta pobresa 
sovint no tenien que emigrar però el més habitual eren les sopes de ceba i 
el pa. Vestien amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien 
gastar els diners en roba, la ciutat o el poblat no seguia ningún tipus de 
traçat bueno l’irregular perque alhora de construir-se les cases no feien 
planols.

LA CIUTAT A LA 1a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les Ciutats van anar canviant i  gracies al  surgiment de la maquina de 
vapor van anar prosperant ja no havien de fer els viatges amb burro els 
podien fer amb tren o en vaixell. Alguna gent as va anar a les ciutats a 
viure i va anar deixant el camp la gent ja cada vegada vivia millor perque 
cada vegada la industria estava més tecnificada i produia més llavors hi 
havia més treball la gent podia menjar millor i vestir millor. A part feien 
servir una agricultura de subsistencia pero tambe amb el que sobrava ho 
venien venien l’excedent i la gen anava fent petits negocis també hi havia 
botigues petites d’artesans

LA CIUTAT A 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les ciutats van anar canviant-se el traçat es a dir miraven com construir 
els edificis feien servir un tipus de traçat cada vegada utilitzaven més el 
traçat ortogonal van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es 
vivia millor a la ciutat  com que no hi cabia tota la gent a la ciutat  van 
començar a construir els poligons d’habitatge com el de belvitge que eren 
blocs alts i prefabricats van fer un munt d’edificis barats i de molt poca 
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qualitat i així són ara que la meitat d’ells estan que es cauen. Tambe amb 
la  tecnificació  de  la  industria  siderurgica  va  anar  proliferant  el  tren de 
vapor i van començar a construir-se moltes linies de tren. També va sorgir 
el motor d’explosió el cotche. També van sortir avions poc tenificats i poc 
segurs però amb el pas del temps van avançar molt  i molt rapid tambe a 
finals del segle XX va sortir la nau espacial i va permitir fer viatges i visitar 
l’espai o la lluna. L’agricultura de subsistencia va pasar a agricultura de 
mercat i mes tecnificada. La manera de construir va pasar a un traçat o 
trama ortogonal.

LA CIUTAT POST-INDUSTRIAL

De moment no portem molt de segle XXI però els cotches i la moda son 
un dels grans atractius d’ara. L’agricultura (?).  Però el que mès es mira 
ara es el  temps i  els cotxes son mes ràpids els trens es mesuren per 
temps  no  per  quilometres  la  fruita  ja  no  te  temporada  tot  l’any  i  ha 
tomaquets en canvi fa uns anys (20) no hi havia fruita etc. tot l’any
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Text n. 03

Autora: Sandra A.

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC

En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona 
de la ciutat Preindustrial.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el 
casc antic.

Aleshores  la  ciutat  era  un  poble  no  massa  gran,  on  els  carrers  eren 
estrets i estaven poc organitzats. Les cases eren baixes i a la periferia del 
poble es podien trobar alguna masia o granja.

La majoria de la gent del poble es dedicava a l’agricultura, la qual era 
bàsicament de subsistència. A vegades, quan els hi sobrava part d’alguna 
collita anaven al  mercat,  que era força petit,  i  ho venien.  La gent que 
conreava les terres s’ajudava de eixen (?) molt poc “desenvolupades”, de 
la  força  animal  i  de  les  mans.  La  gent  aprofitava  la  força  animal  per 
desplaçar-se,  es  a  dir,  que  utilitzaven  sobretot  els  caballs,  els  ases o 
mules i els bous per desplaçar-se

La caça també era molt freqüent al poble, ja que era un bon mitjà per 
poder-se alimentar. Al poble ho podien fer amb regularitat, ja que tenien el 
bosc a la vora.

Igual  que la caça, la pesca també era un bon sistema per aconseguir 
menjar.

Un sistema molt  utilitzat per conrear era el  guaret,  aquest consistia en 
deixar reposar una parcel·la durant un període de temps i així aquesta 
recuperava la fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear.
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Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a les zones construides 
durant  la  primera  i  la  segona  revolució  industrial  compreses  entre  els 
segles XIX – XX.

CIUTATS INDUSTRIALS

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps tenen uns carrers no tan irregulars com els del casc 
antic, també podem observar que els edificis són més alts però que estan 
en mal estat i la població ha augmentat.

Les ciutats industrials estan marcades sobretot pel fet de l’incorporació de 
màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer augmentar molt 
el nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar convertint en 
una petita ciutat.

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, i que la gent 
que encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida millor. Aquesta 
gent vivia en barris obrers situats a la periferia. Durant aquesta època van 
aparéixer grans avenços que poc a poc anirien evolucionant. La màquina 
de vapor n’es un exemple el  qual  més endavant es va convertir  en el 
motor  de benzina.  Durant  la  industrialització  van apareixer  altre  coses 
parlant  de  maquinaria;  com nous  cultius,  adobs  naturals  i  la  rotació 
triennal.  Aquests  pertanyen  a  la  primera  revolució  industrial.  Són 
característics  de  la  segona  revolució  industrial  els  adobs  químics,  els 
pesticides, els monocultius... I apareix l’agricultura de     mercat, per tant ara   
ja no es conrea per sobreviure  sinò per vendre-ho i extreuren beneficis; 
tot aixó resulta més fàcil gràcies a els adobs, els pesticides, però sobretot 
a l’aparició de màquines que ajuden a fer les feines del camp, com el 
tractor  i  als  hivernacles,  que permeten cultivar  durant  l’any.  La rotació 
triennal que abans he mencionat consisteix a conrear 2 parcel·les una de 
blat  i  l’altre de llegums i  deixar a una tercera reposar (guaret),  la qual 
servia  de  pastura.  Per  tant  podem  dir  que  duran  l’industrialització  es 
produeixen grans canvis molt importants.

I  ara  per  acabar  ens  desplaçarem  cap  a  les  zones  residencials  més 
properes i faré com en les anteriors una breu explicació de el que és una 
ciutat postindustrial.
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CIUTAT POSTINDUSTRIAL

El primer que s’ha de dir és que durant l’època postindustrial les activitats 
industrials han estat desplaçades del centre urbà i han anat a parar a la 
periferia de la ciutat.

A la ciutat postindustrial els carrers són amples i regulars i les cases i els 
pisos estan en bon estat.

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat es que 
“esta  feta”  per  donar  una bona  calitat  de  vida.  La  ciutat  postindustrial 
consta de forçes zones verdes, de molts serveis, d’habitatges, d’oficines i 
moltes d’aquestes ciutats estan recuperant i renovant el centre històric.

A les ciutats el preu del sòl cada cop s’encareix més i les facilitats en els 
sistemes de comunicació i de transport han afavorit el poblament.

Respecte l’agricultura hi ha agut canvis, a aparegut l’agricultura biològica, 
els productes transgènics i el sistema hidropònic,que serveix per cultivar 
sense necessitat d’utilitzar la terra ja que les plantes es posen directament 
a l’aigua i aqueta ja conté tots els nutrients que necessita per crèixer.

Bé, esperem que hagin disfrutat de la visita i que els hagi agradat força.
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Text n. 04

Autor. Albert D.

Títol: VISITA A LA CIUTAT DE PLAMICONA

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. Aquí s’hi ha trobat restes de l’època 
prehistòrica, concretament del neolític, i es te la certesa que els romans 
també van estar aquí. També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Del neolític s’han trobat restes de cabanes, de sitges i  d’enterraments. 
Les  cabanes  eren  enfonsades  amb  base  circular,  per  a  mantenir  la 
temperatura i per tenir una distribució fàcil. A les sitges s’hi varen trobar 
restes  de  blat,  principalment,  amb  el  que  demostra  que  practicaven 
l’agricultura de subsistència, ja que no tenien amb qui comerciar degut a 
que la comunicació es feia difícil entre els poblats. A les tombes s’hi ha 
trobat collars i  ornamentació del vestit,  també algunes pells i,  com no, 
ossos.  Això  ens  demostra  que  la  gent  vestia  amb  pells  i  portaven 
ornaments.

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per 
uns documents trobats en unes excavacions. A Plamicona i va haver un 
gran campament militar  i  un gran port militar:  els romans varen arribar 
aquí  en  vaixells  i  van  establir  el  seu  campament  aquí,  a  Plamicona, 
perquè estava a dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu Banticorerillo) i en 
front del mar, la situació idònia, perquè veien qui s’apropava pel terra i pel 
mar i tenien accés molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar davant. Aquí 
es va establir un port comercial molt important, un dels més importants de 
l’època,  on  arribaven  mercaderies  des  de  la  costa  europea,  la  nord-
africana i el pròxim orient, en vaixell per suposat.

A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van 
ser traslladats a l’exterior del perímetre urbà  perquè l’espai dins de les 
muralles estava molt sol·licitat i ocupat. En aquests temps, hi van arribar 
molts immigrants degut a que era una ciutat molt pròspera  i perquè era 
molt  pròspera,  degut  a  que  també  oferia  moltes  oportunitats  per  a 
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treballar: es podia treballar al port,  al camp...  En aquesta era es varen 
construir molts dels carrers que avui ocupen el casc antic. També se’n 
van empedrar alguns dels més concorreguts per a que la gent que anava 
en carro o a cavall  pogués anar  més còmodament.  Les cases es van 
començar a construir amb tova, una barreja de fang i palla, que resistia i 
aguantava més que les cases fetes amb pals que, amb el vent cedien i 
s’havien  de  reconstruir.  Això  no  volia  dir  que  aquest  material  de 
construcció no cedis ni que no es trenqués. Al final de l’època van sorgir 
les agrupacions de gent que feien el mateix ofici, els gremis, un preludi de 
les indústries associades. Els locals comercials que avui estan al centre 
urbà,  abans van ser  utilitzats  per  els  artesans per  a  fabricar  els  seus 
productes.  Els  gremis  s’agrupaven  per  carrers  i  a  cada  carrer  s’hi 
ajuntaven alguns artesans que feien la mateixa feina, per a que fos més 
fàcil trobar els productes.

CIUTAT DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també 
es buscava la continuïtat dels carrers. Les indústries es varen establir al 
centre de les ciutats. També es va construir l’eixample de la ciutat on avui 
dia hi viu la major part de la gent de la ciutat. A Plamicona hi va arribar el 
ferrocarril i es varen empedrar tots els carrers. La gent es va començar a 
vestir  tots  a  “la moda”  degut  a  la  invenció  de  la  indústria  tèxtil.  Van 
començar a aparèixer els primers serveis. El port però, continuava sent la 
via d’enviament de mercaderies més important.

CIUTAT DE LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja 
que  els  cotxes  eren  més  utilitzats  cada  cop  degut  a  que  els  preus 
baixaven. Es van construir molts polígons d’habitatges per als obrers que 
venien  treballar a les indústries de la ciutat que estaven desplaçant-se a 
les afores i es situaven en altres polígons, en aquest cas els industrials. 
La  gent  anava  a  treballar  amb  monos  de  treball,  tots  uniformats.  Els 
habitatges  dels  polígons  eren  petits  i  estrets,  sense  ascensor  i  mal 
ventilats.  Es  construïen  amb  estructures  metàl·liques  i  plaques  que 
tapaven i aïllaven de l’exterior. Aquest blocs d’habitatges estaven sovint 
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construïts amb materials defectuosos o de poca qualitat; en conseqüència 
ara se n’estan tirant a terra  alguns,  per  a  no córrer el  risc  de que es 
caiguin amb gent a dins. Els serveis eren cada cop més abundants i els 
que eren públics estaven creixent

CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Avui en dia, a Plamicona:

- Es construeixen nous habitatges en substitució d’altres en mal estat, ja 
per ser molt vells o per estar a punt de caure.

-  Els carrers són amples i  amb voreres no gaire  amples;  el  cotxe i  el 
ciclomotor s’han convertit en els vehicles més usats per la població per a 
moure’s per la ciutat.

-  Hi  ha  força  comerços  especialitzats  i  també hi  ha  grans  superfícies 
comercials i complexos d’oci, com Decathlon City o La futbolista, on hi ha 
comerços, cinemes, bars... Aquests complexos de recent aparició estant 
dificultant la vida dels petits comerciants.

- Els serveis s’han fet més nombrosos i són quasi tots públics: tothom té 
dret a utilitzar-los

- Les indústries segueixen a les afores, sense estorbar. Al centre hi ha 
despatxos i cases.

-  A les afores de la ciutat  hi  ha l’aeroport  i  sota ponts,  l’agricultura de 
subsistència d’avui dia: jubilats amb un hortet per a passar els matins i per 
a obtenir algunes verdures.

11



Text n. 05

Autor: Auri G.

Títol: -

La ciutat que visitarem va néixer cap el s. III a.C. Al casc antic hi podem 
veure  diferents  restes  arqueologiques  procedents  de  la  civilització 
romana. Al voltant de l’actual casc antic hi havia les muralles de la ciutat, 
de  les  quals  es  poden  veure  algunes  restes.  També  podem observar 
algunes restes dels habitatges de l’epoca romana, la domus i insula. En 
aquella  epoca  només  hi  havia  petits  comerços  d’artesans.  Podem 
observar com, després de la ocupació musulmana, van quedar algunes 
mostres  del  seu  pas  com  mesquites  o  algunes  cases  construides 
caracteristicament.  Després,  amb  la  reconquista  cristiana,  aquesta 
mesquita d’aquí va ser utilitzada com a església pels cristians. Aquests, 
van construir unes noves muralles que veurem més endavant. Aquesta va 
ser l’època medieval, de la que en van quedar les muralles i el castell. La 
vida en l’època dels castells feudals era radicalment diferent. Ara veurem 
la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant la primera 
revolució industrial. Als afores de les ciutats, com en aquella zona d’allà, 
es  van  construir  les  fàbriques.  Al  voltant  d’elles,  es  van  construir 
habitatges per als obrers, que vivien en males condicions. Aquí al darrera 
hi  podem  veure  l’antiga  fabrica,  que  ara  és  un  museu  de  la  ciencia. 
També es construïen fabriques molt més lluny de les ciutats, formant les 
colonies industrials.

Amb  la  segona  revolució  industrial  es  van  començar  a  construir  els 
polígons d’habitatges i zones residencials.  Degut a la popularització del 
cotxe ja no es constreixen colonies industrials. El fet que els obrers puguin 
viure a les ciutats, sumat a la immigració, fa que es comencin a construir 
pisos molt petits i  amb males condicions, que es construeixen en bloc, 
prefabricats. A l’època postindustrial la ciutat ja és molt més avançada. A 
aquella  zona  que  veuen  darrera  meu  poden  veure  noves  zones 
residencials. Les cases tenen sistemes molt  avançats de seguretat,  de 
control de la casa, etc.
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Text n. 06

Autora: Casandra L.

Títol: ITINERARIO: CADA PASO POR LA CIUDAD DE BCN

1. Murallas de la Barceloneta

2. Castillo de Mont Juic

3. Barrio Gótico

4. Ind. Abandonada de l’Eixample

5. Belbitge

6. Valle del Jardín

7. Parque de los Naranjos

1r paso

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos 
este lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos 
de viviendas. Antiguamente la gente se agrupaba en pequeños nucleos 
aislados. En la Edad Antigua la ciudad tenia el  máximo poder político, 
económico y religioso. La cultura griega y romana era muy planeadora y 
organizadora,  ya que nos lo demuestran tan solo en la estructura de las 
ciudades;  utilizaban  planos  ortogonales,  es  decir,  la  ciudad   era  una 
cuadrícula. Lógicamente los romanos lo construian así porque forma de 
llegar al centro era mucho más rápida y fácil.

2º paso – El castillo de Montjuic

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el 
Castillo de Mont Juic,  para poder reflejar un poco la constitución de la 
ciudad en la época Medieval.  La ciudad, el centro económico, lo tenian 
emurallado  porque antiguamente  devian  protegerse  de  los  ataques,  la 
ciudad era un lugar de refugio; ya que podian padecer de los ataques que 
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intentaban conquistar territorios.  Tambien en la ciudad se encontraba un 
castillo, donde vivía el senyor feudal, alrededor de las murallas todo eran 
campos, donde los campesinos cosechaban sus alimentos.

3º paso – El barrio Gótico

Ahora nos adentramos en el corazón de Barcelona. Las calles de este 
barrio  reflejan  las  antiguas  ciudades  medievales...  En  el  centro  de  la 
ciudad situaban el mercado y pequeños comercios.

4º paso – Ind. Abandonada de l’Eixample

Nos situamos en un barrio que fue construido en el siglo XIX. En esta 
época  Barcelona  vivía  una  temporada  de  gran  massa  emigratoria,  el 
llamado  exodo  rural,  cuando  los  campesinos  decidian  avandonar  sus 
campos,  sus  masias,  para  remplazarlos  por  la  ciudad  (el  centro 
económico),  donde esperaban encontrarse con la ilusión un “buen futuro 
para  nuestros  hijos”,  y  unas  condiciones  dignas  para  vivir.  Pero  sin 
embargo,  se  encontraron  con  unas  viviendas  humildes,  en  malas 
condiciones. Trabajo si que lo tenian, pero con la llegada de la Rev. Ind. la 
gran  masa  migratoria  hacia  la  ciudad  no  dejó  el  suficiente  tiempo  y 
tubieron que construir nuevamente edificios, donde poder colocar cuantas 
mas  familias  mejor,  obreras,  en  la  periferia  de  la  ciudad.  Asi  fueron 
creados los barrios obreros.

Los  obreros  trabajaban  para  vivir,  y  vivían  para  trabajar.  Recibían  a 
cambio un lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir.

5º paso – Belbitge

Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX. Un ejemplo de barrio 
que fue construido en la periferia de la ciudad, junto a las fábricas, pero 
que lentamente  a sido absorvido  y  acoplado por  la  ciudad.  Por  aquel 
entonces  las  murallas  ya  se  habian  tirado  abajo  porque  impedian  el 
crecimiento, habitados por familias trabajadoras. A simple vista podemos 
darnos cuenta de que la calidad no es del todo buena, y esteticamente no 
son  agradables.  En  los  años  60  y  70  Barcelona  vivió  otra  fuerte 
emigración, de gente de otras partes de España,  que venian a buscar 
trabajo a la ciudad.
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El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse demograficamente fue 
el causante de tener que construir barrios de este tipo. La gente podia 
alimentarse del escaso salario que recibian, y los medios de transporte no 
llegaban casi hasta estos puntos, y eso hacía que se aislaran

6º paso – El mundo actual

Caminamos  hacia  el  oeste  de  BCN,  este  es  un  lugar  mas  actual, 
apreciamos muchas más zonas verdes, casas unifamiliares con jardín, 
veredas  anchas,  respirables,  iluminadas.  En  este  lugar  se  instalaban 
centros  de negocios y tiendas. La gente que habita estos barrios son 
familias, que muchas de ellas trabajan en el sector terciario. Tambien es 
una zona de mucha circulación, pasan todo tipo de transportes, claro que 
tambien las zonas verdes sirven como un lugar de reposo y de descanso. 
Tambien  como barrio  postindustrial,  aquí se halla una antigua fábrica 
reconstruida que hoy en dia ha sido utilizada como uso de museo.

Ultimo paso – Parque de los naranjos

Vuestro trayecto finaliza en un grande parque, muy verde y florido, situado 
al lado del barrio jardín, donde pueden guadir de mucha tranquilidad y 
naturaleza.

15



Text n. 07

Autor: Pau L.

Títol: BARCELONA, AL LLARG DEL TEMPS

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial, ja que és on es va originar la ciutat. Es va originar aquí 
perquè és un punt alt de la ciutat, ja que la ciutat necessitava defensar-se, 
i si està amb turó, será més difícil accedir-hi. Ara continuem, podem veure 
carrers com el carrer Argenteria, que indica que aquí hi treballaven els 
argenters.  Si  seguim  podem  veure  el  tipus  d’edificis,  que  són  antics, 
perquè ja fa molt temps que estan fets. Els carrers són estrets, perque 
s’aprofitava el màxim espai per a construir edificis, ja que hi havia molts 
habitants. Antiguament, els camins eren de terra i hi pasaven carros. Com 
veiem, aqui no hi ha zones verdes, perquè la gent no disfrutava d’elles i a 
de més no hi ha espai per a elles. 

Ara continuem i anem al barri  de Gràcia, que antigament era un poble 
independent,  però que es va anexionar a Barcelona perquè va acabar 
estant al costat, ja que la ciutat havia crescut molt.

El  barri  de  Gràcia  és  un  exemple  de  ciutat  de  la  primera  revolució 
industrial, ja que hi havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents 
del camp, que buscaven una vida millor. Si  nem pel torrent de Gràcia, 
veurem el tipus d’edificis i carrers, que ara ha canviat molt perquè ja no hi 
ha industries, ja que han marxat a la perifèria. Ara, ens allunyem una mica 
de Barcelona i ens en anem a Bellvitge, un clar exemple de la ciutat de la 
segona revolució industrial. Els edificis no són de molt bona qualitat, ja 
que es van fer ràpid, perquè es necessitaven de molta urgència. A cada 
edifici hi cap molta gent, perquè són molt grans, ja que van ser construits 
d’aquesta manera perquè es creia necessari.  Els carrers són amples i 
asfaltats,  fets  per  que  hi  circulin  cotxes.  Al  voltant  de  Bellvitge  hi  ha 
camps, que gairebé son inexistents. També són inexistents a tot el voltant 
de  Barcelona,  perquè  l’agricultura  està  més  al  interior.  Ara  tornem  a 
Barcelona, exactament al barri de la Vila Olímpica, un barri amb les zones 
ben organitzades i planificades. És un barri clarament post-industrial, ja 
que te comerços, edificis recent construits o remodelats, zones verdes..., 
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perquè  la  gent  de  la  ciutat  cada  cop  demana  més  serveis,  que  son 
necessaris,  per una bona qualitat  de vida, ja que la te la tornaria més 
còmoda.
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Text n. 08

Autora: Núria Ll.

Títol: VISITA GUIADA PER NALLRUIM

Estem a la plaça de la vila, aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents 
cinquanta-dos  anys,  aproximadament,  es  va  aixecar  aquesta  església. 
Abans, el  cementiri,  estava situat a on ara hi tenim la pista parroquial, 
que, pròximament  es  convertirà  en  una  església  perquè  al  mossèn 
d’aquesta parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte. El 
cementiri es col·locava al costat d’aquest recinte, perquè a l’edat mitjana 
la gent creia que si no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al cel 
perquè  no  estaven  en  territori  sagrat.  Desprès,  el  van  traslladar  a  la 
perifèria, a prop d’on hi ha el polígon industrial, que ara en la actualitat 
son cases. Més tard, el van tornar a traslladar a la localització actual, al 
costat de l’autopista, a l’entrada de Nallruim.  No poden deixar en pau ni 
els morts. El casc antic de Nallruim, també es caracteritza per tenir carrers 
estrets  i  l’estructura dels  carrers també la té  irregular  degut  a  que els 
carrers i les cases estan edificats d’una manera desordenada degut a que 
abans no es miraven tan la manera en la qual eren construïts. Casi tot el 
que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de vinyes, degut a 
que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats per buscar 
una feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més bones 
que si visquessin en un poble petit  en el qual (no) hi havia els serveis 
imprescindibles.

La gent, si s’havia de moure, generalment ho feien amb carro o a cavall. 
La gent d’aquest poble, Nallruim, anava vestida amb roba de pagesos, 
perquè és  justament  el  què eren.  El  doctor  Fleming,  era  l’últim  carrer 
d’aquella zona fa més de vint-i-cinc anys enrere. La part de darrere, eren 
tot vinyes i el que ara és Vallsuau, allò era un penya-segat amb bosc que 
els que ho anaven a edificar ho van “destruir” amb l’incendi l’any 1994 
aproximadament per poder-hi construir cases sense ningun impediment. 
Aquell incendi, va cremar fins i tot al davant de les cases que hi ha a prop 
del  parc  de  la  Betzuca.  Quant  totes  les  indústries  van  venir  aquí,  a 
Nallruim, es van instal·lar al que abans era la perifèria, que ara ha quedat 
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una mica absorbit per les cases i pisos que han anat construint. Hi han 
uns pisos, que estan entre el que ara és el centre educatiu Sant Quirze i 
el que és el Ceip Purificació Sales Xandri (els livings), i uns altres que 
estan molt a prop de l’església, a la plaça de Sant Quirze i Santa Julita 
(aquests  es  diuen  els  pisos  del  sindicat)  que  son  semblants  als  de 
Bellvitge, prefabricats amb finestres molt petites, estan fets amb làmines 
que ja estan fetes i es construeixen de manera molt ràpida. Aquests, es 
construïen a la perifèria i eren els barris obrers. La gent hi viu en unes 
condicions  millorables.  Les  constructores,  han  anat  construint  cada 
vegada més enllà i Nallruim no s’ajunta amb la ciutat del costat, la més 
propera al cementiri, perquè l’autopista ho impedeix. Avui en dia, la gent 
no te en compte el que era Nallruim i en el que s’ha convertit gràcies a 
uns especuladors del sòl que només busquen enriquir-se.
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Text n. 09

Autor: Àlex M.

Títol: REDACCIÓ (POBLE IMAGINARI) KARLING

A l’entrada del poble trobem una masia de l’época preindustrial reformada 
i encara te objectes característics el carro servia per carregar les collites si 
cultivaven cereals. Es ferà servir l’arada també per llaurar el camp.

Més endavant pel carrer major trobem la fabrica que s’ha reutilitzat pero 
que antigament funcionava amb carbó però ara funciona amb electricitat.

Al costat del nou ajuntament trobem el gran centre comercial que va ser 
fundat  l’any  1954  a  la  2ª  revolució  industrial  allà  hi  ha  tota  mena  de 
productes i en menys de mitja hora surts amb el carro ple i molt bé de 
preu.

Karling a pesar de no ser massa gran té una bona xarxa de transports deu 
autobusos que van cap els pobles del costat i les  afores i dos que van del 
poble i la platja i el port. El port es un port comercial on es porta el carbó 
de la mina per bendre’l a l’estranger. També té una estació de tren dels 
ferrocarrils catalans que va a la capital.  La vestimenta es normal de la 
postindustrial però cada any el 25 de setembre es fa  la festa de l’edat 
mitjana i tots els vilatans es vesteixen com abans i s’organitzen activitats 
relacionades  amb  l’edat  mitjana  com  tir  amb  arc,  muntada  a  caball, 
tornejos medievals, etc... i també un gran apat.

En el poble l’any 1984 es va construir un polígon d’habitatges prefabricats 
d’ajuda per al jovent són habitatges de poca qualitat i molt elevats i amb 
uns preus molt baixos.

Després agafém un carril bici que ens porta  per la vora del bosc i les 
cases de les afores del poble fins al hivernacle del garden centre que es 
de l’época post-industrial es una gran extensió on si cultiva tota mena de 
plantes en el seu interior veiem la gran tecnologia desde ordinadors que 
ajusten el rec, las temperatura de l’ambient, la temperatura del aigua, la 
humitat, la pressió, etc. fins a sales de germinació on es porten les llavors 
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es  planten  i  les  tenen  allà  en  molt  bones  condicions  per  la  seva 
germinació.

Després de la visita tornem a agafar les bicis i tornem cap al poble fins el 
restaurant cal Tomàs per menjar el sopar típic de la comarca i aquí es on 
finalitzem la ruta.
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Text n. 10

Autor: Dani M.

Títol: CAN PIXA RELLISCA

Aquesta ciutat te una zona PREINDUSTRIAL que se’n diu nucli antic  ja 
que hi ha tallers i cases antigues on treballàven els artesants. També hi 
ha una esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un lloc on tot 
el poble es reunia per xerrar. La gent vivia majoritariament de l’agricultura 
i  de  la  ramaderia  ja  que  només  hi  havia  aquesta  posibilitat  si  no 
treballaven de artesans, que hi havia relativament pocs. L’agricultura era 
de subsistencia ja que la gent no era gaire rica i no tenien prou producció 
per vendre lo que sobrava. La ramaderia no es practicava molt ja que tot 
era muntanya i no hi havia camps per els ramats, encara que algun ramat 
hi havia. Els vestits eren molt pobres, es vestien amb draps ja que la gent 
era molt pobre, fins i tot el més ric de tot el poble també vestia amb draps. 
Els transports es feien amb carros i amb força animal perque  no hi havia 
cap tipus d’energia que no fos la humana o l’animal. El comerç era casi 
nul però hi havia una petita part  de artesans que venien lo que feien, per 
guanyar diners  i ademés també es quedaven amb una petita part de lo 
que produien. Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia 
servir la fusta per construir.

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. 
No hi ha sector primari  ja que s’aprofita tot l’espai per construir edificis, 
industries,  petits comerços i  grans magatzems on es practica també el 
comerç,  ja  que pots trobar-hi  moltes coses.  Ara la  gent  va vestida de 
moltes  maneres  diferents  ja  que  al  llarg  del  temps  han  anat  sortint 
diferents tipus de roba perque s’han descovert molts materials nous. Els 
transports també son molt diferents que la etapa preindustrial ja que s’ha 
descovert  el  petroli  i  moltes  mes  energies  que  no  son  humanes  ni 
animals.  Les cases, es a dir, els habitatges  no són igual que avans, ja 
que existeixen cases i pisos i són de diferent material.
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Text n. 11

Autora: Maria R.

Títol: UNA CIUTAT IMAGINÀRIA

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. Els orígens de Cropa 
es remunten fa un milió i  mig d’anys.  Quan encara hi  havia els  homo 
erectus.  Ara  entrarem  al  museu  d’arqueologia  de  Cropa.  Els  homo 
erectus, fabricaven eines amb els ossos dels animals que caçaven, també 
fabricaven  eines  amb  pedres,  que  anaven  fent-les  afilades  perquè 
tallessin més, les feien afilades, picant-les amb altres pedres.

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, 
etc. També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant 
per poder escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i 
per escalfar-se als hiverns.

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. Als jaciments de Cropa, 
s’han trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, d’os i pedra, la 
mandíbula d’un individu d’uns 5 anys, etc.

Desprès  de  l’home  va  aparèixer  l’home  sapiens  neanderthalis  va 
aparèixer fa uns 100.000 anys, aquí  també s’elaboren eines, però són 
molt  més  elaborades,  també  utilitzen  el  foc,  per  caçar  espantant  les 
preses. Aquestes habiten en coves,  que estan molt més protegits, i una 
cosa molt important, és que ja enterraven els morts. Aquests es trobaven 
a Europa i a Palestina, als jaciments de Cropa, també s’han trobat restes 
arqueològiques  de  l’homo  sapiens  neandertalensis,  s’han  trobat 
bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha trobat un crani i diverses 
dents i ossos d’un cos d’homo sapiens neanderthalensis.

Després  d’aquests,  van  aparèixer  els  homo  sapiens  sapiens,  ho  sigui 
nosaltres.  Van aparèixer fa uns 40.000 anys. Aquests van fer avenços 
molt importants d’Agricultura i la ramaderia. També tenien armes i eines 
però  encara  més  elavorades  i  més  perfeccionades.  Aquest  ja  va 
començar a fer pintures rupestres, sobre que caçaven, i que havien caçat. 
Van aparèixer a Europa i o Àsia.
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Ara anirem al museu d’Història, i desprès, farem una visita de tot el que 
veurem al museu, però per la ciutat .

La ciutat preindustrial

A la ciutat preindustrial, l’agricultura era de subsistència,  la gent tenia el 
seu hort, i allà conreava tot el necessari per a sobreviure.

El sistema bàsic de conreu que es feia servir era el guaret, que consistia 
en dividir la terra en dues parts una es conreava i l’altre es deixava en 
repòs,  perquè la terra s’anés fertilitzant,  quan la terra conreada no era 
fèrtil,  normalment al  cap d’un any, canviaven de terreny, sembraven el 
que estava en repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven sense res, 
perquè es fertilitzes.  Per sembrar els camps feien servir la força animal, 
ho sigui els animals, feien servir bous, però també podien fer servir cavalls 
i ases.

En el camp dels transports, es feia servir bàsicament els carros, tirats per 
cavalls, bous i a vegades ases. Els vaixells eren o de vela o de rems.

En els vestits acostumaven a anar amb camises i pantalons els homes a 
vestits les dones.

La 1era Revolució Industrial

Gràcies a la introducció de la maquinària,  es va millorat tot el  que era 
l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien servir adobs naturals, 
és a dir, els fems dels animals. El sistema de conreu, va canviar, ara ja no 
s’utilitzava el guaret (a la majoria de llocs) sinó que s’utilitzava la rotació 
trianual,  que  consistia  en  dividir  el  terreny   en  tres  parts,  en  una  hi 
sembraven blat, en l’altre llegums, i l’altre reposava, o servia perquè els 
ramats pasturessin i anaven canviant de terreny cada any.

Als transports, va aparèixer el motor de vapor, que va fer que evolucionés 
tot més depressa i el motor d’explosió. Els homes anaven vestits amb una 
camisa i uns pantalons, i les dones amb faldilles i el cabell recollit, perquè 
no se li enredes amb les màquines.

Al voltant de les fàbriques es van construir barris obrers, per la gent que 
treballava a les fàbriques.
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La segona Revolució Industrial

Aquest  segle,  l’agricultura  va  canviar  molt,  ara  els  adobs  ja  no  eren 
naturals, sinó químics, també tiraves pesticides a les plantes perquè no 
agafessis ni plagues d’insectes ni cap malaltia. L’agricultura és molt més 
mecanitzada i, hi ha monocultius (si conrea un sol producte) i hivernacles, 
perquè  hi  hagi  un  producte  durant  tot  l’any.  A  causa  d’això  hi  han 
excedents. I això fa que es vengui tot el que sobra, agricultura de mercat.

Els  transports  també  evolucionen  molt  gràcies  al  motor  de  benzina, 
apareixen avions, naus especials, automòbils, transatlàntics, trens de llarg 
recorregut, etc.

Ciutat postindustrial

Hi ha mes mecanització, agricultura biològica, productes transgènics, que 
són productes que han estat retocats geneticament

També sorgeix un sistema nou, anomenat hidropònic, les plantes, estan a 
sobre de l’aigua, i l’aigua ja porta els nutrients necessaris per viure, així no 
necessiten terra.

Amb els transports, sorgeixen els cotxes d’energia solar, el (?) i energies 
alternatives, que són menys contaminants i que no s’acaben mai.

Ara farem un recorregut per la ciutat, veurem el que us he explicat un 
poblat dels homes sapiens sapiens, la ciutat preindustrial, la ciutat de la 
1era i de la 2ona Revolució industrial i per últim la ciutat postindustrial.

Aquí s’acabarà el nostre recorregut

(RECORREGUT)

Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra. Adeu.
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Text n. 12

Autor: Damià V.

Títol: -

La ciutat de Monteart, és una ciutat mil·lenària, ja que va ser fundada l’any 
(?)    , però anteriorment ja estava habitat ja que es un lloc ric en recursos 
naturals,  perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu 
com planes, muntanyes, rius, platges, etc.

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la 
propera a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, 
per a poder sobreviure. Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, 
perquè no coneixien més materials per fer roba, ja que no feia gaire falta 
trobar  alternatives  perquè  aquest  tipus  de  roba  els  produïa  el  servei 
necessari.

Més tard el poble va passar a formar part  de l’imperi romà, que va fer 
evolucionar al poble notablement, però no queden restes.

Quan va caure l’imperi, el poble es va traslladar en un lloc més elevat 
perquè era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses.

La  gent,  que  abans  s’alimentava  de  peix,  carn  i  verdura  va  passar  a 
menjar peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única 
que es podia permetre menjar carn més cops, perquè van començar a 
aparèixer les classes socials. Per això, les diferents classes van començar 
a vestir diferent, els rics amb roba  molt elegant, (?) i materials de primera, 
de millor calitat... perquè s’ho podien permetre, però els pobres es feien la 
roba ells mateixos i amb llana o cotó, de molta calitat, ja que l’extreien del 
seu bestiar perquè no es podien permetre comprar roba.

Aquí podem observar les restes de les muralles que han estat restaurades 
actualment.  També es  pot  observar  el  castell,  que,  més tard,  el  segle 
XVIII, en la revolució industrial, va ser abandonat, ja que no necessitaven 
defensar-se,  perquè  no  tenien  enemics  ni  raons  per  ser-ho.  Si  em 
segueixen podran veure aquesta fàbrica, una de les més  importants de 
l’època, era una fàbrica gran, com totes, ja que tenien molta maquinària i 
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personal,  perquè així  pujaven els beneficis.  Seguien havent diferencies 
socials grans, però algú havia millorat. La gent vestia amb roba simple i 
vella, perquè  no guanyaven el suficient per comprar-se més roba i se la 
feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per així ell ser més ric.

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, 
però no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho 
permetien o perquè la tecnologia no havia avançat prou.

Si entrem a aquesta sala podrem observar els vehicles que s’utilitzaven a 
partir  de  la  1a revolució  industrial.  Abans d’aquest  fet  es desplaçaven 
gràcies  a  la  força  animal,  però  un  cop  va  haver  la  indústria,  es  van 
començar a crear algun que altre cotxe, però esta clar que era per la gent 
rica,  perquè eren molt cars, perquè hi havia molts pocs i era una cosa 
nova.

Aquí finalitza la visita, espero que els hagi agradat.
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Annex 14  Operadors temporals. Valoració 
dels canvis
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Text n. 01

Autor: Ignasi A.

Títol: RECORREGUT TURISTIC: NOM CIUTAT: KARLIN

Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està 
per  la  època  de  la  1ª  revolució  industrial)  però  es  molt  reconeguda 
mundialment  per  la  producció  d’adobs.  Començarem el  recorregut  per 
l’ajuntament, on avans era el principal lloc de producció d’adobs (a la 1ra 
revolució industrial) i antigament    els romans guardaven aquests adobs 
per aplicar-los als seus camps (pre-industrial). L’agricultura al llarg de la 
història  fins  avui  ha  evolucionat  molt  en  aquesta  regió,  prehistòrics 
utilitzaven pedres de riu i la força dels animals...  Romans i Ibers van ser 
els emprenedors de la utilització dels adobs per als seus camps (per això 
les terres actuals són tan fèrtils). A la edat mitjana es va ignorar bastant 
l’agricultura  ja  que  per  la  mala  condició  dels  aliments  produïa  greus 
malalties com la pesta o plagues. A la e. Moderna, amb la descoberta 
d’Amèrica, els karlinians van començar a comerciar per els mars Índic, 
Atlàntic  i  Pacífic,  venent  i  comprant  la  seva  única  matèria:  l’adob. 
Actualment (en aquesta regió) encara si distingeixen característiques de 
la  1era  revolució  industrial,  la  producció  d’adobs  es  produeixen  a  les 
indústries situades al nucli de la ciutat (com ho estem veient).

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, 
ja que necessiten els seus fems per produir l’adob (passem per davant 
d’una granja plena  de bestiar). La roba dels karlinians no ha seguit mai 
una moda,  ja  que mai  s’han aprofitat  del  seu bestiar  per  produir  roba 
(igualment  amb  la  carn).  Tota  la  roba  que  portaven  i  porten  les 
aconseguien i l’aconsegueixen “baratant” (intercanviant diferents objectes 
de diferents valors). A molts dels karlinians no els hi agrada la roba que 
porten  i  el  que  fan  es  treballar  a  les  fàbriques  on  allà  els  hi  donen 
uniforme gratis (simples peces de cotó).

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el 
que només cultiven les terres (passem per davant d’ell). Encara que està 
molt ben comunicada per una àmplia xarxa de autopistes i en cas que 
algú prengui mal o acabi malalt, tenen que caminar 15 km fins al pròxim 
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poble (St. Quirze del Carlí) on tindran que acabar agafant un tren fins a 
Karcelona (on es troben els millors hospitals del país).

Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants.  Actualment,  els  habitatges   s’han  millorat  molt  gràcies  als 
guanys dels adobs (cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) I 
aquí s’acaba el recorregut turístic.

3



Text n. 02

Autor: Raul A.

Títol: -

LA CIUTAT A LA EDAT PRE-INDUSTRIAL

En realitat a la edat Pre-industrial no era ben bé una ciutat la gent rica i 
els senyors feudals tenien castells emmurallats o tambe hi havia pobles 
emmurallats també hi havia poblets al costat de les ciutats com Barcelona 
hi havia poblets al costat fora de les muralles de l’antiga Barcelona la gent 
en aquell llavors la gent vivia malament perque hi havia molta pobresa 
sovint no tenien que emigrar però el més habitual eren les sopes de ceba i 
el pa. Vestien amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien 
gastar els diners en roba, la ciutat o el poblat no seguia ningún tipus de 
traçat bueno l’irregular perque alhora de construir-se les cases no feien 
planols.

LA CIUTAT A LA 1a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les Ciutats van anar canviant i  gracies al  surgiment de la maquina de 
vapor van anar prosperant ja no havien de fer els viatges amb burro els 
podien fer amb tren o en vaixell. Alguna gent as va anar a les ciutats a 
viure i va anar deixant el camp la gent ja cada vegada vivia millor perque 
cada vegada la industria estava més tecnificada i produia més llavors hi 
havia més treball la gent podia menjar millor i vestir millor. A part feien 
servir una agricultura de subsistencia pero tambe amb el que sobrava ho 
venien venien l’excedent i la gen anava fent petits negocis    també hi 
havia botigues petites d’artesans
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LA CIUTAT A 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les ciutats van anar canviant-se es traçat es a dir miraven com construir 
els edificis feien servir un tipus de traçat cada vegada utilitzaven més el 
traçat ortogonal van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es 
vivia millor a la ciutat com que no hi  cabia tota la gent a la ciutat van 
començar a construir els poligons d’habitatge com el de belvitge que eren 
blocs alts i prefabricats van fer un munt d’edificis barats i de molt poca 
qualitat i així són ara que la meitat d’ells estan que es cauen. Tambe amb 
la  tecnificació  de  la  industria  siderurgica  va  anar  proliferant  el  tren de 
vapor i van començar a construir-se moltes linies de tren. També va sorgir 
el motor d’explosió el cotche. També van sortir avions poc tenificats i poc 
segurs però amb el pas del temps van avançar molt  i molt rapid tambe a 
finals del segle XX va sortir la nau espacial i va permitir fer viatges i visitar 
l’espai o la lluna. L’agricultura de subsistencia va pasar a agricultura de 
mercat i mes tecnificada. La manera de construir va pasar a un traçat o 
trama ortogonal.

LA CIUTAT POST-INDUSTRIAL

De moment no portem molt de segle XXI però els cotches i la moda son 
un dels grans atractius d’ara. L’agricultura. Però el que mès es mira ara es 
el temps i els cotxes son mes ràpids els trens es mesuren per temps no 
per quilometres la fruita ja no te temporada tot l’any i ha tomaquets en 
canvi fa uns anys (20) no hi havia fruita etc. tot l’any
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Text n. 03

Autora: Sandra A.

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC

En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona 
de la ciutat Preindustrial.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el 
casc antic.

Aleshores  la  ciutat  era  un  poble  no  massa  gran,  on  els  carrers  eren 
estrets i estaven poc organitzats. Les cases eren baixes i a la periferia del 
poble es podien trobar alguna masia o granja.

La majoria de la gent del poble es dedicava a l’agricultura, la qual era 
bàsicament de subsitència. A vegades, quan els hi sobrava part d’alguna 
collita anaven al  mercat,  que era força petit,  i  ho venien.  La gent que 
conreava les terres s’ajudava de eixen molt poc “desenvolupades”, de la 
força  animal  i  de  les  mans.  La  gent  aprofitava  la  força  animal  per 
desplaçar-se,  es  a dir,  que utilitzaven sobretor  els  caballs,  els  ases o 
mules i els bous per desplaçar-se

La caça també era molt freqüent al poble, ja que era un bon mitjà per 
poder-se alimentar. Al poble ho podien fer amb regularitat, ja que tenien el 
bosc a la vora.

Igual  que  la  caça,  la  pesca  també era  un  bonsistema per  aconseguir 
menjar.

Un sistema molt  utilitzat per conrear era el  guaret,  aquest consistia en 
deixar reposar una parcel·la durant un període de temps i així aquesta 
recuperava la fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear.
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Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a leszones construides 
durant  la  primera  i  la  segona  revolució  industrial  compreses  entre  els 
segles XIX – XX.

CIUTATS INDUSTRIALS

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps tenen uns carrers no tan irregulars com els del casc 
antic, també podem observar que els edificis són més alts però que estan 
en mal estat i la població ha augmentat.

Les ciutats industrials estan marcades sobretor pel fet de l’incorporació de 
màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer augmentar molt 
el nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar convertint en 
una petita ciutat.

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, i que la gent 
que encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida millor. Aquesta 
gent vivia en barris obrers situats a la periferia. Durant aquesta època van 
aparéixer grans avenços que poc a poc anirien evolucionant. La màquina 
de vapor n’es un exemple el  qual  més endavant es va convertir  en el 
motor  de benzina.  Durant  la  industrialització  van apareixer  altre  coses 
parlant  de  maquinaria;  com  nous  cultius,  adobs  naturals  i  la  rotació 
triennal.  Aquests  pertanyen  a  la  primera  revolució  industrial.  Són 
característics  de  la  segona  revolució  industrial  els  adobs  químics,  els 
pesticides, els monocultius... I apareix l’agricultura de mercat, per tant ara 
ja no es conrea per sobreviure  sinò per vendre-ho i extreuren beneficis; 
tot aixó resulta més fàcil gràcies a els adobs, els pesticides, però sobretot 
a l’aparició de màquines que ajuden a fer les feines del camp, com el 
tractor  i  als  hivernacles,  que permeten cultivar  durant  l’any.  La rotació 
triennal que abans he mencionat consisteix a conrear 2 parcel·les una de 
blat  i  l’altre de llegums i  deixar a una tercera reposar (guaret),  la qual 
servia  de  pastura.  Per  tant  podem  dir  que  duran  l’industrialització  es 
produeixen grans canvis molt importants.
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I  ara  per  acabar  ens  desplaçarem cap  a  les  aones  residencials  més 
properes i faré com en les anteriors una breu explicació de el que és una 
ciutat postindustrial.
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CIUTAT POSTINDUSTRIAL

El primer que s’ha de dir és que durant l’època postindustrial les activitats 
industrials han estat desplaçades del centre urbà i han anat a parar a la 
periferia de la ciutat.

A la ciutat postindustrial els carrers són amples i regulars i les cases i els 
pisos estan en bon estat.

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat es que 
“esta  feta”  per  donar  una bona calitat  de  vida.  La  ciutat  postindustrial 
consta de forçes zones verdes, de molts serveis, d’habitatges, d’oficines i 
moltes d’aquestes ciutats estan recuperant i renovant el centre històric.

A les ciutats el preu del sòl cada cop s’encareix més i les facilitats en els 
sistemes de comunicació i de transport han afavorit el poblament.

Respecte l’agricultura hi ha agut canvis, a aparegut l’agricultura biològica, 
els productes transgènics i el sistema hidropònic,que serveix per cultivar 
sense necessitat d’utilitzar la terra ja que les plantes es posen directament 
a l’aigua i aqueta ja conté tots els nutrients que necessita per crèixer.

Bé, esperem que hagin disfrutat
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Text n. 04

Autor. Albert 

Títol: VISITA A LA CIUTAT DE PLAMICONA

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. Aquí s’hi ha trobat restes de l’època 
prehistòrica, concretament del neolític, i es te la certesa que els romans 
també van estar aquí. També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Del neolític s’han trobat restes de cabanes, de sitges i  d’enterraments. 
Les  cabanes  eren  enfonsades  amb  base  circular,  per  a  mantenir  la 
temperatura i per tenir una distribució fàcil. A les sitges s’hi varen trobar 
restes  de  blat,  principalment,  amb  el  que  demostra  que  practicaven 
l’agricultura de subsistència, ja que no tenien amb qui comerciar degut a 
que la comunicació es feia difícil entre els poblats. A les tombes s’hi ha 
trobat  collars i  ornamentació del  vestit,  també algunes pells i,  com no, 
ossos.  Això  ens  demostra  que  la  gent  vestia  amb  pells  i  portaven 
ornaments.

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per 
uns documents trobats en unes excavacions. A Plamicona i va haver un 
gran campament militar i  un gran port  militar:  els romans varen arribar 
aquí  en  vaixells  i  van  establir  el  seu  campament  aquí,  a  Plamicona, 
perquè estava a dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu Banticorerillo) i en 
front del mar, la situació idònia, perquè veien qui s’apropava pel terra i pel 
mar i tenien accés molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar davant. Aquí 
es va establir un port comercial molt important, un dels més importants de 
l’època,  on  arribaven  mercaderies  des  de  la  costa  europea,  la  nord-
africana i el pròxim orient, en vaixell per suposat.

A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van 
ser traslladats a l’exterior del perímetre urbà perquè l’espai dins de les 
muralles estava molt sol·licitat i ocupat. En aquests temps, hi van arribar 
molts immigrants degut a que era una ciutat molt pròspera i perquè era 
molt  pròspera,  degut  a  que  també  oferia  moltes  oportunitats  per  a 
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treballar: es podia treballar al  port,  al camp...  En aquesta era es varen 
construir molts dels carrersque avui ocupen el casc antic. També se’n van 
empedrar alguns dels més concorreguts per a que la gent que anava en 
carro  o  a  cavall  pogués  anar  més  còmodament. Les  cases  es  van 
començar a construir amb tova, una barreja de fang i palla, que resistia i 
aguantava més que les cases fetes amb pals que, amb el vent cedien i 
s’havien  de  reconstruir.  Això  no  volia  dir  que  aquest  material  de 
construcció no cedis ni que no es trenqués. Al final de l’època van sorgir 
les agrupacions de gent que feien el mateix ofici, els gremis, un preludi de 
les indústries associades. Els locals comercials que avui estan al centre 
urbà,  abans van ser  utilitzats  per  els  artesans per  a  fabricar  els  seus 
productes.  Els  gremis  s’agrupaven  per  carrers  i  a  cada  carrer  s’hi 
ajuntaven alguns artesans que feien la mateixa feina, per a que fos més 
fàcil trobar els productes.

CIUTAT DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també 
es buscava la continuïtat dels carrers. Les indústries es varen establir al 
centre de les ciutats. També es va construir l’eixample de la ciutat on avui 
dia hi viu la major part de la gent de la ciutat. A Plamicona hi va arribar el 
ferrocarril i es varen empedrar tots els carrers. La gent es va començar a 
vestir  tots  a  “la  moda”  degut  a  la  invenció  de  la  indústria  tèxtil.  Van 
començar a aparèixer els primers serveis. El port però, continuava sent la 
via d’enviament de mercaderies més important.
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CIUTAT DE LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja 
que  els  cotxes  eren  més  utilitzats  cada  cop  degut  a  que  els  preus 
baixaven. Es van construir molts polígons d’habitatges per als obrers que 
venien  treballar a les indústries de la ciutat que estaven desplaçant-se a 
les afores i es situaven en altres polígons, en aquest cas els industrials. 
La  gent  anava  a  treballar  amb  monos  de  treball,  tots  uniformats.  Els 
habitatges  dels  polígons  eren  petits  i  estrets,  sense  ascensor  i  mal 
ventilats.  Es  construïen  amb  estructures  metàl·liques  i  plaques  que 
tapaven i aïllaven de l’exterior. Aquest blocs d’habitatges estaven sovint 
construïts amb materials defectuosos o de poca qualitat; en conseqüència 
ara se n’estan tirant  a terra alguns,  per a no córrer  el  risc de que es 
caiguin amb gent a dins. Els serveis eren cada cop més abundants i els 
que eren públics estaven creixent.
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CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Avui en dia, a Plamicona:

- Es construeixen nous habitatges en substitució d’altres en mal estat, ja 
per ser molt vells o per estar a punt de caure.

-  Els carrers són amples i  amb voreres no gaire  amples;  el  cotxe i  el 
ciclomotor s’han convertit en els vehicles més usats per la població per a 
moure’s per la ciutat.

-  Hi  ha  força  comerços  especialitzats  i  també hi  ha  grans  superfícies 
comercials i complexos d’oci, com Decathlon City o La futbolista, on hi ha 
comerços, cinemes, bars... Aquests complexos de recent aparició estant 
dificultant la vida dels petits comerciants.

- Els serveis s’han fet més nombrosos i són quasi tots públics: tothom té 
dret a utilitzar-los

- Les indústries segueixen a les afores, sense estorbar. Al centre hi ha 
despatxos i cases.

-  A les afores de la ciutat  hi  ha l’aeroport  i  sota ponts,  l’agricultura de 
subsistència d’avui dia: jubilats amb un hortet per a passar els matins i per 
a obtenir algunes verdures.
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Text n. 05

Autor: Auri G.

Títol: -

La ciutat que visitarem va néixer cap el s. III a.C. Al casc antic hi podem 
veure  diferents  restes  arqueologiques  procedents  de  la  civilització 
romana. Al voltant de l’actual casc antic hi havia les muralles de la ciutat, 
de  les  quals  es  poden  veure  algunes  restes.  També  podem observar 
algunes restes dels habitatges de l’epoca romana, la domus i insula. En 
aquella  epoca  només  hi  havia  petits  comerços  d’artesans.  Podem 
observar com, després de la ocupació musulmana, van quedar algunes 
mostres  del  seu  pas  com  mesquites  o  algunes  cases  construides 
caracteristicament.  Després,  amb  la  reconquista  cristiana,  aquesta 
mesquita d’aquí va ser utilitzada com a església pels cristians. Aquests, 
van construir unes noves muralles que veurem més endavant. Aquesta va 
ser l’època medieval, de la que en van quedar les muralles i el castell. La 
vida en l’època dels castells feudals era radicalment diferent. Ara veurem 
la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant la primera 
revolució industrial. Als afores de les ciutats, com en aquella zona d’allà, 
es  van  construir  les  fàbriques.  Al  voltant  d’elles,  es  van  construir 
habitatges per als obrers, que vivien en males condicions. Aquí al darrera 
hi  podem  veure  l’antiga  fabrica,  que  ara  és  un  museu  de  la  ciencia. 
També es construïen fabriques molt més lluny de les ciutats, formant les 
colonies industrials.

Amb la segona revolució industrial     es van començar a construir  els 
poligons d’habitatges i zones residencials. Degut a la popularització del 
cotxe  ja  no  es  construeixen  colònies  industrials.  El  fet  que  els  obrers 
puguin viure a les ciutats, sumat a la immigració, fa que es comencin a 
construir pisos molt petits i amb males condicions, que es construeixen en 
bloc,  prefabricats.  A  l’epoca  postindustrial  la  ciutat  ja  és  molt  més 
avançada. A aquella zona que venen darrera meu poden veure noves 
zones residencials. Les cases tenen sistemes molt avançats de seguretat, 
de control de la casa, etc.
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Text n. 06

Autora: Casandra L.

Títol: ITINERARIO: CADA PASO POR LA CIUDAD DE BCN

1. Murallas de la Barceloneta

2. Castillo de Mont Juic

3. Barrio Gótico

4. Ind. Abandonada de l’Eixample

5. Belbitge

6. Valle del Jardín

7. Parque de los Naranjos

1r paso

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos 
este lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos 
de viviendas. Antiguamente la gente se agrupaba en pequeños nucleos 
aislados. En la Edad Antigua la ciudad tenia el  máximo poder político, 
económico y religioso. La cultura griega y romana era muy planeadora y 
organizadora, ya que nos lo demuestran tan solo en la estructura de las 
ciudades;  utilizaban  planos  ortogonales,  es  decir,  la  ciudad   era  una 
cuadrícula. Lógicamente los romanos lo construian así porque forma de 
llegar al centro era mucho más rápida y fácil.
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2º paso – El castillo de Montjuic

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el 
Castillo de Mont Juic, para poder reflejar un poco la constitución de la 
ciudad en la época Medieval. La ciudad, el centro económico, lo tenian 
emurallado porque  antiguamente  devian  protegerse  de  los  ataques,  la 
ciudad era un lugar de refugio; ya que podian padecer de los ataques que 
intentaban conquistar territorios. Tambien en la ciudad se encontraba un 
castillo, donde vivía el senyor feudal, alrededor de las murallas todo eran 
campos, donde los campesinos cosechaban sus alimentos.

3º paso – El barrio Gótico

Ahora nos adentramos en el corazón de Barcelona. Las calles de este 
barrio  reflejan  las  antiguas  ciudades  medievales...  En  el  centro  de  la 
ciudad situaban el mercado y pequeños comercios.

4º paso – Ind. Abandonada de l’Eixample

Nos situamos en un barrio que fue construido en el siglo XIX.  En esta 
época  Barcelona  vivía  una  temporada  de  gran  massa  emigratoria,  el 
llamado  exodo  rural,  cuando  los  campesinos  decidian  avandonar  sus 
campos,  sus  masias,  para  remplazarlos  por  la  ciudad  (el  centro 
económico), donde esperaban encontrarse con la ilusión un “buen futuro 
para  nuestros  hijos”,  y  unas  condiciones  dignas  para  vivir.  Pero  sin 
embargo,  se  encontraron  con  unas  viviendas  humildes,  en  malas 
condiciones. Trabajo si que lo tenian, pero con la llegada de la Rev. Ind. la 
gran  masa  migratoria  hacia  la  ciudad  no  dejó  el  suficiente  tiempo  y 
tubieron que construir nuevamente edificios, donde poder colocar cuantas 
mas  familias  mejor,  obreras,  en  la  periferia  de  la  ciudad.  Asi  fueron 
creados los barrios obreros.

Los  obreros  trabajaban  para  vivir,  y  vivían  para  trabajar.  Recibían  a 
cambio un lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir.

16



5º paso – Belbitge

Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX. Un ejemplo de barrio 
que fue construido en la periferia de la ciudad, junto a las fábricas, pero 
que lentamente  a  sido  absorvido  y  acoplado por  la  ciudad.  Por  aquel 
entonces  las  murallas  ya  se  habian  tirado  abajo  porque  impedian  el 
crecimiento, habitados por familias trabajadoras. A simple vista podemos 
darnos cuenta de que la calidad no es del todo buena, y esteticamente no 
son  agradables.  En  los  años  60  y  70  Barcelona  vivió  otra  fuerte 
emigración, de gente de otras partes de España, que venian a buscar 
trabajo a la ciudad.

El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse demograficamente fue 
el causante de tener que construir barrios de este tipo. La gente podia 
alimentarse del escaso salario que recibian, y los medios de transporte no 
llegaban casi hasta estos puntos, y eso hacía que se aislaran

6º paso – El mundo actual

Caminamos  hacia  el  oeste  de  BCN,  este  es  un  lugar  mas  actual, 
apreciamos muchas más zonas verdes, casas unifamiliares con jardín, 
veredas  anchas,  respirables,  iluminadas.  En  este  lugar  se  instalaban 
centros  de negocios y tiendas. La gente que habita estos barrios son 
familias, que muchas de ellas trabajan en el sector terciario. Tambien es 
una zona de mucha circulación, pasan todo tipo de transportes, claro que 
tambien las zonas verdes sirven como un lugar de reposo y de descanso. 
Tambien  como barrio  postindustrial,  aquí se halla una antigua fábrica 
reconstruida que hoy en dia ha sido utilizada como uso de museo.

Ultimo paso – Parque de los naranjos

Vuestro trayecto finaliza en un grande parque, muy verde y florido, situado 
al lado del barrio jardín, donde pueden guadir de mucha tranquilidad y 
naturaleza.
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Text n. 07

Autor Pau L.

Títol: BARCELONA, AL LLARG DEL TEMPS

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial, ja que és on es va originar la ciutat. Es va originar aquí 
perquè és un punt alt de la ciutat, ja que la ciutat necessitava defensar-se, 
i si està amb turó, será més difícil accedir-hi. Ara continuem, podem veure 
carrers com el carrer Argenteria, que indica que aquí hi treballaven els 
argenters.  Si  seguim  podem  veure  el  tipus  d’edificis,  que  són  antics, 
perquè ja fa molt temps que estan fets. Els carrers són estrets, perque 
s’aprofitava el màxim espai per a construir edificis, ja que hi havia molts 
habitants. Antiguament, els camins eren de terra i hi pasaven carros. Com 
veiem, aqui no hi ha zones verdes, perquè la gent no disfrutava d’elles i a 
de més no hi ha espai per a elles. 

Ara continuem i anem al barri  de Gràcia, que antigament era un poble 
independent,  però que es va anexionar a Barcelona perquè va acabar 
estant al costat, ja que la ciutat havia crescut molt.

El  barri  de  Gràcia  és  un  exemple  de  ciutat  de  la  primera  revolució 
industrial, ja que hi havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents 
del camp, que buscaven una vida millor. Si nem pel torrent de Gràcia, 
veurem el tipus d’edificis i carrers, que ara ha canviat molt perquè ja no hi 
ha industries, ja que han marxat a la perifèria. Ara, ens allunyem una mica 
de Barcelona i ens en anem a Bellvitge, un clar exemple de la ciutat de la 
segona revolució industrial. Els edificis no són de molt bona qualitat, ja 
que es van fer ràpid, perquè es necessitaven de molta urgència. A cada 
edifici hi cap molta gent, perquè són molt grans, ja que van ser construits 
d’aquesta manera perquè es creia necessari.  Els carrers són amples i 
asfaltats,  fets  per  que  hi  circulin  cotxes.  Al  voltant  de  Bellvitge  hi  ha 
camps, que gairebé son inexistents. També són inexistents a tot el voltant 
de  Barcelona,  perquè  l’agricultura  està  més  al  interior.  Ara  tornem  a 
Barcelona, exactament al barri de la Vila Olímpica, un barri amb les zones 
ben organitzades i planificades. És un barri clarament post-industrial, ja 
que te comerços, edificis recent construits o remodelats, zones verdes..., 
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perquè  la  gent  de  la  ciutat  cada  cop  demana  més  serveis,  que  son 
necessaris,  per una bona qualitat  de vida, ja que la te la tornaria més 
còmoda.

19



Text n. 08

Autora: Núria Ll.

Títol: VISITA GUIADA PER NALLRUIM

Estem a la plaça de la vila, aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents 
cinquanta-dos  anys,  aproximadament,  es  va  aixecar  aquesta  església. 
Abans, el  cementiri,  estava situat a on ara hi tenim la pista parroquial, 
que,  pròximament  es  convertirà  en  una  església  perquè  al  mossèn 
d’aquesta parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte. El 
cementiri es col·locava al costat d’aquest recinte, perquè a l’edat mitjana 
la gent creia que si no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al cel 
perquè  no  estaven  en  territori  sagrat.  Desprès,  el  van  traslladar  a  la 
perifèria, a prop d’on hi ha el polígon industrial, que ara en la actualitat 
son cases. Més tard, el van tornar a traslladar a la localització actual, al 
costat de l’autopista, a l’entrada de Nallruim. No poden deixar en pau ni 
els morts. El casc antic de Nallruim, també es caracteritza per tenir carrers 
estrets  i  l’estructura dels  carrers també la té  irregular  degut  a  que els 
carrers i les cases estan edificats d’una manera desordenada degut a que 
abans no es miraven tan la manera en la qual eren construïts. Casi tot el 
que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de vinyes, degut a 
que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats per buscar 
una feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més bones 
que  si  visquessin  en  un  poble  petit  en  el  qual  hi  havia  els  serveis 
imprescindibles.

La gent, si s’havia de moure, generalment ho feien amb carro o a cavall. 
La gent d’aquest poble, Nallruim, anava vestida amb roba de pagesos, 
perquè és  justament  el  què eren.  El  doctor  Fleming,  era  l’últim carrer 
d’aquella zona fa més de vint-i-cinc anys enrere. La part de darrere, eren 
tot vinyes i el que ara és Vallsuau, allò era un penya-segat amb bosc que 
els que ho anaven a edificar ho van “destruir” amb l’incendi l’any 1994 
aproximadament per poder-hi construir cases sense ningun impediment. 
Aquell incendi, va cremar fins i tot al davant de les cases que hi ha a prop 
del  parc  de  la  Betzuca.  Quant  totes  les  indústries  van  venir  aquí,  a 
Nallruim, es van instal·lar al que abans era la perifèria, que ara ha quedat 
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una mica absorbit per les cases i pisos que han anat construint. Hi han 
uns pisos, que estan entre el que ara és el centre educatiu Sant Quirze i 
el que és el Ceip Purificació Sales Xandri (els livings), i uns altres que 
estan molt a prop de l’església, a la plaça de Sant Quirze i Santa Julita 
(aquests  es  diuen  els  pisos  del  sindicat)  que  son  semblants  als  de 
Bellvitge, prefabricats amb finestres molt petites, estan fets amb làmines 
que ja estan fetes i es construeixen de manera molt ràpida. Aquests, es 
construïen a la perifèria i eren els barris obrers. La gent hi viu en unes 
condicions  millorables.  Les  constructores,  han  anat  construint  cada 
vegada més enllà i Nallruim no s’ajunta amb la ciutat del costat, la més 
propera al cementiri, perquè l’autopista ho impedeix. Avui en dia, la gent 
no te en compte el que era Nallruim i en el que s’ha convertit gràcies a 
uns especuladors del sòl que només busquen enriquir-se.
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Text n. 09

Autor: Àlex M.

Títol: REDACCIÓ (POBLE IMAGINARI) KARLING

A l’entrada del poble trobem una masia de l’época preindustrial reformada 
i encara te objectes característics el carro servia per carregar les collites si 
cultivaven cereals. Es ferà servir l’arada també per llaurar el camp.

Més endavant pel carrer major trobem la fabrica que s’ha reutilitzat pero 
que antigament funcionava amb carbó però ara funciona amb electricitat.

Al costat del nou ajuntament trobem el gran centre comercial que va ser 
fundat  l’any  1954  a  la  2ª  revolució  industrial  allà  hi  ha  tota  mena  de 
productes i en menys de mitja hora surts amb el carro ple i molt bé de 
preu.

Karling a pesar de no ser massa gran té una bona xarxa de transports deu 
autobusos que van cap els pobles del costat i les  afores i dos que van del 
poble i la platja i el port. El port es un port comercial on es porta el carbó 
de la mina per bendre’l a l’estranger. També té una estació de tren dels 
ferrocarrils catalans que va a la capital.  La vestimenta es normal de la 
postindustrial però cada any el 25 de setembre es fa  la festa de l’edat 
mitjana i tots els vilatans es vesteixen com abans i s’organitzen activitats 
relacionades  amb  l’edat  mitjana  com  tir  amb  arc,  muntada  a  caball, 
tornejos medievals, etc... i també un gran apat.

En el poble l’any 1984 es va construir un polígon d’habitatges prefabricats 
d’ajuda per al jovent són habitatges de poca qualitat i molt elevats i amb 
uns preus molt baixos.

Després agafém un carril bici que ens porta  per la vora del bosc i les 
cases de les afores del poble fins al hivernacle del garden centre que es 
de l’época post-industrial es una gran extensió on si cultiva tota mena de 
plantes en el seu interior veiem la gran tecnologia desde ordinadors que 
ajusten el rec, las temperatura de l’ambient, la temperatura del aigua, la 
humitat, la pressió, etc. fins a sales de germinació on es porten les llavors 
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es  planten  i  les  tenen  allà  en  molt  bones  condicions  per  la  seva 
germinació.

Després de la visita tornem a agafar les bicis i tornem cap al poble fins el 
restaurant cal Tomàs per menjar el sopar típic de la comarca i aquí es on 
finalitzem la ruta.
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Text n. 10

Autor Dani M.

Títol: CAN PIXA RELLISCA

Aquesta ciutat te una zona PREINDUSTRIAL que se’n diu nucli antic ja 
que hi ha tallers i cases antigues on treballàven els artesants. També hi 
ha una esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un lloc on tot 
el poble es reunia per xerrar. La gent vivia majoritariament de l’agricultura 
i  de  la  ramaderia  ja  que  només  hi  havia  aquesta  posibilitat  si  no 
treballaven de artesans, que hi havia relativament pocs. L’agricultura era 
de subsistencia ja que la gent no era gaire rica i no tenien prou producció 
per vendre lo que sobrava. La ramaderia no es practicava molt ja que tot 
era muntanya i no hi havia camps per els ramats, encara que algun ramat 
hi havia. Els vestits eren molt pobres, es vestien amb draps ja que la gent 
era molt pobre, fins i tot el més ric de tot el poble també vestia amb draps. 
Els transports es feien amb carros i amb força animal perque  no hi havia 
cap tipus d’energia que no fos la humana o l’animal. El comerç era casi 
nul però hi havia una petita part  de artesans que venien lo que feien, per 
guanyar diners i ademés també es quedaven amb una petita part de lo 
que produien. Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia 
servir la fusta per construir.

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. 
No hi ha sector primari ja que s’aprofita tot l’espai per construir edificis, 
industries,  petits comerços i  grans magatzems on es practica també el 
comerç,  ja  que pots trobar-hi  moltes coses.  Ara la  gent  va vestida de 
moltes  maneres  diferents  ja  que  al  llarg  del  temps  han  anat  sortint 
diferents tipus de roba perque s’han descovert molts materials nous.  Els 
transports també son molt diferents que la etapa preindustrial ja que s’ha 
descovert  el  petroli  i  moltes  mes  energies  que  no  son  humanes  ni 
animals.  Les cases, es a dir, els habitatges  no són igual que avans, ja 
que existeixen cases i pisos i són de diferent material.
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Text n. 11

Autora: Maria R.

Títol: UNA CIUTAT IMAGINARIA

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. Els orígens de Cropa 
es remunten fa un milió i  mig d’anys.  Quan encara hi  havia els  homo 
erectus.  Ara  entrarem  al  museu  d’arqueologia  de  Cropa.  Els  homo 
erectus, fabricaven eines amb els ossos dels animals que caçaven, també 
fabricaven  eines  amb  pedres,  que  anaven  fent-les  afilades  perquè 
tallessin més, les feien afilades, picant-les amb altres pedres.

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, 
etc.  També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant 
per poder escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i 
per escalfar-se als hiverns.

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. Als jaciments de Cropa, 
s’han trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, d’os i pedra, la 
mandíbula d’un individu d’uns 5 anys, etc.

Desprès  de  l’home  va  aparèixer  l’home  sapiens  neanderthalis  va 
aparèixer fa uns 100.000 anys, aquí  també s’elaboren eines, però són 
molt  més  elaborades,  també  utilitzen  el  foc,  per  caçar  espantant  les 
preses. Aquestes habiten en coves, que estan molt més protegits, i una 
cosa molt important, és que ja enterraven els morts. Aquests es trobaven 
a Europa i a Palestina, als jaciments de Cropa, també s’han trobat restes 
arqueològiques  de  l’homo  sapiens  neandertalensis,  s’han  trobat 
bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha trobat un crani i diverses 
dents i ossos d’un cos d’homo sapiens neanderthalensis.

Després  d’aquests,  van  aparèixer  els  homo  sapiens  sapiens,  ho  sigui 
nosaltres.  Van aparèixer fa uns 40.000 anys.  Aquests van fer avenços 
molt importants d’Agricultura i la ramaderia. També tenien armes i eines 
però  encara  més  elavorades  i  més  perfeccionades. Aquest  ja  va 
començar a fer pintures rupestres, sobre que caçaven, i que havien caçat. 
Van aparèixer a Europa i o Àsia.
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Ara anirem al museu d’Història, i desprès, farem una visita de tot el que 
veurem al museu, però per la ciutat .

La ciutat preindustrial

A la ciutat preindustrial, l’agricultura era de subsistència, la gent tenia el 
seu hort, i allà conreava tot el necessari per a sobreviure.

El sistema bàsic de conreu que es feia servir era el guaret, que consistia 
en dividir la terra en dues parts una es conreava i l’altre es deixava en 
repòs, perquè la terra s’anés fertilitzant, quan la terra conreada no era 
fèrtil,  normalment al  cap d’un any, canviaven de terreny, sembraven el 
que estava en repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven sense res, 
perquè es fertilitzes. Per sembrar els camps feien servir la força animal, 
ho sigui els animals, feien servir bous, però també podien fer servir cavalls 
i ases.

En el camp dels transports, es feia servir bàsicament els carros, tirats per 
cavalls, bous i a vegades ases. Els vaixells eren o de vela o de rems.

En els vestits acostumaven a anar amb camises i pantalons els homes a 
vestits les dones.

La 1era Revolució Industrial

Gràcies a la introducció de la maquinària, es va millorat tot el  que era 
l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien servir adobs naturals, 
és a dir, els fems dels animals. El sistema de conreu, va canviar, ara ja no 
s’utilitzava el guaret (a la majoria de llocs) sinó que s’utilitzava la rotació 
trianual,  que  consistia  en  dividir  el  terreny   en  tres  parts,  en  una  hi 
sembraven blat, en l’altre llegums, i l’altre reposava, o servia perquè els 
ramats pasturessin i anaven canviant de terreny cada any.

Als transports, va aparèixer el motor de vapor, que va fer que evolucionés 
tot més depressa i el motor d’explosió. Els homes anaven vestits amb una 
camisa i uns pantalons, i les dones amb faldilles i el cabell recollit, perquè 
no se li enredes amb les màquines.

Al voltant de les fàbriques es van construir barris obrers, per la gent que 
treballava a les fàbriques.
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La segona Revolució Industrial

Aquest  segle,  l’agricultura  va  canviar  molt,  ara  els  adobs  ja  no  eren 
naturals, sinó químics, també tiraves pesticides a les plantes perquè no 
agafessis ni plagues d’insectes ni cap malaltia. L’agricultura és molt més 
mecanitzada i, hi ha monocultius (si conrea un sol producte) i hivernacles, 
perquè  hi  hagi  un  producte  durant  tot  l’any.  A  causa  d’això  hi  han 
excedents. I això fa que es vengui tot el que sobra, agricultura de mercat.

Els  transports  també  evolucionen  molt  gràcies  al  motor  de  benzina, 
apareixen avions, naus especials, automòbils, transatlàntics, trens de llarg 
recorregut, etc.

També sorgeix un sistema nou, anomenat hidropònic, les plantes, estan a 
sobre de l’aigua, i l’aigua ja porta els nutrients necessaris per viure, així no 
necessiten terra.

Amb els transports, sorgeixen els cotxes d’energia solar, el (?) i energies 
alternatives, que són menys contaminants i que no s’acaben mai.

Ara farem un recorregut per la ciutat, veurem el que us he explicat un 
poblat dels homes sapiens sapiens, la ciutat preindustrial, la ciutat de la 
1era i de la 2ona Revolució industrial i per últim la ciutat postindustrial.

Aquí s’acabarà el nostre recorregut

(RECORREGUT)

Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra. Adeu.
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Text n. 12

Autor: Damià V.

Títol: -

La ciutat de Monteart, és una ciutat mil·lenària, ja que va ser fundada l’any 
,  però anteriorment ja estava habitat  ja que es un lloc ric en recursos 
naturals, perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu 
com planes, muntanyes, rius, platges, etc.

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la 
propera a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, 
per a poder sobreviure. Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, 
perquè no coneixien més materials per fer roba, ja que no feia gaire falta 
trobar  alternatives  perquè  aquest  tipus  de  roba  els  produïa  el  servei 
necessari.

Més tard el poble va passar a formar part  de l’imperi romà, que va fer 
evolucionar al poble notablement, però no queden restes.

Quan va caure l’imperi, el poble es va traslladar en un lloc més elevat 
perquè era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses.

La  gent,  que  abans  s’alimentava  de  peix,  carn  i  verdura  va  passar  a 
menjar peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única 
que es podia permetre menjar carn més cops, perquè van començar a 
aparèixer les classes socials. Per això, les diferents classes van començar 
a vestir diferent, els rics amb roba  molt elegant, (?) i materials de primera, 
de millor calitat... perquè s’ho podien permetre, però els pobres es feien la 
roba ells mateixos i amb llana o cotó, de molta calitat, ja que l’extreien del 
seu bestiar perquè no es podien permetre comprar roba.
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Aquí podem observar les restes de les muralles que han estat restaurades 
actualment.  També es pot  observar  el  castell,  que,  més tard,  el  segle 
XVIII, en la revolució industrial, va ser abandonat, ja que no necessitaven 
defensar-se,  perquè  no  tenien  enemics  ni  raons  per  ser-ho.  Si  em 
segueixen podran veure aquesta fàbrica, una de les més  importants de 
l’època, era una fàbrica gran, com totes, ja que tenien molta maquinària i 
personal,  perquè així  pujaven els beneficis.  Seguien havent diferencies 
socials grans, però algú havia millorat. La gent vestia amb roba simple i 
vella, perquè  no guanyaven el suficient per comprar-se més roba i se la 
feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per així ell ser més ric.

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, 
però no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho 
permetien o perquè la tecnologia no havia avançat prou.

Si entrem a aquesta sala podrem observar els vehicles que s’utilitzaven a 
partir  de  la  1a revolució  industrial.  Abans d’aquest  fet  es desplaçaven 
gràcies  a  la  força  animal,  però  un  cop  va  haver  la  indústria,  es  van 
començar a crear algun que altre cotxe, però esta clar que era per la gent 
rica, perquè eren molt cars, perquè hi havia molts pocs i era una cosa 
nova.

Aquí finalitza la visita, espero que els hagi agradat.
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Text n. 01

Autor: Ignasi A.

Títol: RECORREGUT TURISTIC: NOM CIUTAT: KARLIN

Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està 
per  la  època  de  la  1ª  revolució  industrial)  però  es  molt  reconeguda 
mundialment  per  la  producció  d’adobs.  Començarem el  recorregut  per 
l’ajuntament, on avans era el principal lloc de producció d’adobs (a la 1ra 
revolució industrial) i antigament els romans guardaven aquests adobs per 
aplicar-los  als  seus  camps  (pre-industrial).  L’agricultura  al  llarg  de  la 
història  fins  avui  ha  evolucionat  molt  en  aquesta  regió,  prehistòrics 
utilitzaven pedres de riu i la força dels animals... Romans i Ibers van ser 
els emprenedors de la utilització dels adobs per als seus camps (per això 
les terres actuals són tan fèrtils). A la edat mitjana es va ignorar bastant 
l’agricultura  ja  que  per  la  mala  condició  dels  aliments  produïa  greus 
malalties com la pesta o plagues. A la e. Moderna, amb la descoberta 
d’Amèrica, els karlinians van començar a comerciar per els mars Índic, 
Atlàntic  i  Pacífic,  venent  i  comprant  la  seva  única  matèria:  l’adob. 
Actualment (en aquesta regió) encara si distingeixen característiques de 
la  1era  revolució  industrial,  la  producció  d’adobs  es  produeixen  a  les 
indústries situades al nucli de la ciutat (com ho estem veient).

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, 
ja que necessiten els seus fems per produir l’adob (passem per davant 
d’una granja plena  de bestiar). La roba dels karlinians no ha seguit mai 
una moda,  ja  que mai  s’han aprofitat  del  seu bestiar  per  produir  roba 
(igualment  amb  la  carn).  Tota  la  roba  que  portaven  i  porten  les 
aconseguien i l’aconsegueixen “baratant” (intercanviant diferents objectes 
de diferents valors). A molts dels karlinians no els hi agrada la roba que 
porten  i  el  que  fan  es  treballar  a  les  fàbriques  on  allà  els  hi  donen 
uniforme gratis (simples peces de cotó).

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el 
que només cultiven les terres (passem per davant d’ell). Encara que està 
molt ben comunicada per una àmplia xarxa de autopistes i en cas que 
algú prengui mal o acabi malalt, tenen que caminar 15 km fins al pròxim 
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poble (St. Quirze del Carlí) on tindran que acabar agafant un tren fins a 
Karcelona (on es troben els millors hospitals del país).

Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants.  Actualment,  els  habitatges  s’han  millorat  molt  gràcies  als 
guanys dels adobs (cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) I 
aquí s’acaba el recorregut turístic.
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Text n. 02

Autor: Raul A.

Títol: -

LA CIUTAT A LA EDAT PRE-INDUSTRIAL

En realitat a la edat Pre-industrial no era ben bé una ciutat  la gent rica i 
els senyors feudals tenien castells emmurallats o  tambe hi havia pobles 
emmurallats també hi havia poblets al costat de les ciutats com Barcelona 
hi havia poblets al costat fora de les muralles de l’antiga Barcelona la gent 
en aquell llavors la gent vivia malament perque hi havia molta pobresa 
sovint no tenien que emigrar però el més habitual eren les sopes de ceba i 
el pa. Vestien amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien 
gastar els diners en roba, la ciutat o el poblat no seguia ningún tipus de 
traçat bueno l’irregular perque alhora de construir-se les cases no feien 
planols.

LA CIUTAT A LA 1a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les Ciutats van anar canviant i  gracies al  surgiment de la maquina de 
vapor van anar prosperant ja no havien de fer els viatges amb burro els 
podien fer amb tren o en vaixell. Alguna gent as va anar a les ciutats a 
viure i va anar deixant el camp la gent ja cada vegada vivia millor perque 
cada vegada la industria estava més tecnificada i produia més llavors hi 
havia més treball la gent podia menjar millor i vestir millor. A part feien 
servir una agricultura de subsistencia pero tambe amb el que sobrava ho 
venien venien l’excedent i la gen anava fent petits negocis també hi havia 
botigues petites d’artesans

LA CIUTAT A 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les ciutats van anar canviant-se es traçat es a dir miraven com construir 
els edificis feien servir un tipus de traçat cada vegada utilitzaven més el 
traçat ortogonal van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es 
vivia millor a la ciutat com que no hi cabia tota la gent a la ciutat  van 
començar a construir els poligons d’habitatge com el de belvitge que eren 
blocs alts i prefabricats van fer un munt d’edificis barats i de molt poca 
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qualitat i així són ara que la meitat d’ells estan que es cauen. Tambe amb 
la  tecnificació  de  la  industria  siderurgica  va  anar  proliferant  el  tren de 
vapor i van començar a construir-se moltes linies de tren. També va sorgir 
el motor d’explosió el cotche. També van sortir avions poc tenificats i poc 
segurs però amb el pas del temps van avançar molt  i molt rapid tambe a 
finals del segle XX va sortir la nau espacial i va permitir fer viatges i visitar 
l’espai o la lluna.  L’agricultura de subsistencia va pasar a agricultura de 
mercat i mes tecnificada.  La manera de construir va pasar a un traçat o 
trama ortogonal.

LA CIUTAT POST-INDUSTRIAL

De moment no portem molt de segle XXI però els cotches i la moda son 
un dels grans atractius d’ara. L’agricultura. Però el que mès es mira ara es 
el temps i els cotxes son mes ràpids els trens es mesuren per temps no 
per quilometres la fruita ja no te temporada tot l’any i ha tomaquets en 
canvi fa uns anys (20) no hi havia fruita etc. tot l’any
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Text n. 03

Autora: Sandra A.

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC

En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona 
de la ciutat Preindustrial.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el 
casc antic.

Aleshores  la  ciutat  era  un  poble  no  massa  gran,  on  els  carrers  eren 
estrets i estaven poc organitzats. Les cases eren baixes i a la periferia del 
poble es podien trobar alguna masia o granja.

La majoria de la gent del poble es dedicava a l’agricultura, la qual era 
bàsicament de subsitència. A vegades, quan els hi sobrava part d’alguna 
collita anaven al  mercat,  que era força petit,  i  ho venien.  La gent  que 
conreava les terres s’ajudava de eixen molt poc “desenvolupades”, de la 
força  animal  i  de  les  mans.  La  gent  aprofitava  la  força  animal  per 
desplaçar-se,  es  a dir,  que utilitzaven sobretor  els  caballs,  els  ases o 
mules i els bous per desplaçar-se

La caça també era molt freqüent al poble, ja que era un bon mitjà per 
poder-se alimentar. Al poble ho podien fer amb regularitat, ja que tenien el 
bosc a la vora.

Igual  que  la  caça,  la  pesca  també era  un  bonsistema per  aconseguir 
menjar.

Un sistema molt  utilitzat per conrear era el  guaret,  aquest consistia en 
deixar reposar una parcel·la durant un període de temps i així aquesta 
recuperava la fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear.
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Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a leszones construides 
durant  la  primera  i  la  segona  revolució  industrial  compreses  entre  els 
segles XIX – XX.

CIUTATS INDUSTRIALS

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps tenen uns carrers no tan irregulars com els del casc 
antic, també podem observar que els edificis són més alts però que estan 
en mal estat i la població ha augmentat.

Les ciutats industrials estan marcades sobretor pel fet de l’incorporació de 
màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer augmentar molt 
el nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar convertint en 
una petita ciutat.

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, i que la gent 
que encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida millor. Aquesta 
gent vivia en barris obrers situats a la periferia. Durant aquesta època van 
aparéixer grans avenços que poc a poc anirien evolucionant. La màquina 
de vapor n’es un exemple el  qual  més endavant es va convertir  en el 
motor  de benzina.  Durant  la  industrialització  van apareixer  altre  coses 
parlant  de  maquinaria;  com  nous  cultius,  adobs  naturals  i  la  rotació 
triennal.  Aquests  pertanyen  a  la  primera  revolució  industrial.  Són 
característics  de  la  segona  revolució  industrial  els  adobs  químics,  els 
pesticides, els monocultius... I apareix l’agricultura de mercat, per tant ara 
ja no es conrea per sobreviure  sinò per vendre-ho i extreuren beneficis; 
tot aixó resulta més fàcil gràcies a els adobs, els pesticides, però sobretot 
a l’aparició de màquines que ajuden a fer les feines del camp, com el 
tractor  i  als  hivernacles,  que permeten cultivar  durant  l’any. La rotació 
triennal que abans he mencionat consisteix a conrear 2 parcel·les una de 
blat  i  l’altre de llegums i  deixar a una tercera reposar (guaret),  la qual 
servia  de  pastura.  Per  tant  podem  dir  que  duran  l’industrialització  es 
produeixen grans canvis molt importants.
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I  ara  per  acabar  ens  desplaçarem cap  a  les  aones  residencials  més 
properes i faré com en les anteriors una breu explicació de el que és una 
ciutat postindustrial.

CIUTAT POSTINDUSTRIAL

El primer que s’ha de dir és que durant l’època postindustrial les activitats 
industrials han estat desplaçades del centre urbà i han anat a parar a la 
periferia de la ciutat.

A la ciutat postindustrial els carrers són amples i regulars i les cases i els 
pisos estan en bon estat.

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat es que 
“esta  feta”  per  donar  una bona  calitat  de  vida.  La  ciutat  postindustrial 
consta de forçes zones verdes, de molts serveis, d’habitatges, d’oficines i 
moltes d’aquestes ciutats estan recuperant i renovant el centre històric.

A les ciutats el preu del sòl cada cop s’encareix més i les facilitats en els 
sistemes de comunicació i de transport han afavorit el poblament.

Respecte l’agricultura hi ha agut canvis, a aparegut l’agricultura biològica, 
els productes transgènics i  el sistema hidropònic,que serveix per cultivar 
sense necessitat d’utilitzar la terra ja que les plantes es posen directament 
a l’aigua i aqueta ja conté tots els nutrients que necessita per crèixer.

Bé, esperem que hagin disfrutat de la visita i que els hagi agradat força.
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Text n. 04

Autor. Albert 

Títol: VISITA A LA CIUTAT DE PLAMICONA

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. Aquí s’hi ha trobat restes de l’època 
prehistòrica, concretament del neolític, i es te la certesa que els romans 
també van estar aquí. També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Del neolític s’han trobat restes de cabanes, de sitges i  d’enterraments. 
Les  cabanes  eren  enfonsades  amb  base  circular,  per  a  mantenir  la 
temperatura i per tenir una distribució fàcil. A les sitges s’hi varen trobar 
restes  de  blat,  principalment,  amb  el  que  demostra  que  practicaven 
l’agricultura de subsistència, ja que no tenien amb qui comerciar degut a 
que la comunicació es feia difícil entre els poblats. A les tombes s’hi ha 
trobat collars i  ornamentació del vestit,  també algunes pells i,  com no, 
ossos.  Això  ens  demostra  que  la  gent  vestia  amb  pells  i  portaven 
ornaments.

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per 
uns documents trobats en unes excavacions.  A Plamicona i va haver un 
gran campament militar  i  un gran port militar:  els romans varen arribar 
aquí  en  vaixells  i  van  establir  el  seu  campament  aquí,  a  Plamicona, 
perquè estava a dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu Banticorerillo) i en 
front del mar, la situació idònia, perquè veien qui s’apropava pel terra i pel 
mar i tenien accés molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar davant. Aquí 
es va establir un port comercial molt important, un dels més importants de 
l’època,  on  arribaven  mercaderies  des  de  la  costa  europea,  la  nord-
africana i el pròxim orient, en vaixell per suposat.

A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van 
ser traslladats a l’exterior del perímetre urbà perquè l’espai dins de les 
muralles estava molt sol·licitat i ocupat. En aquests temps, hi van arribar 
molts immigrants degut a que era una ciutat molt pròspera i perquè era 
molt  pròspera,  degut  a  que  també  oferia  moltes  oportunitats  per  a 
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treballar: es podia treballar al port,  al camp...  En aquesta era es varen 
construir molts dels carrers que avui ocupen el casc antic. També se’n 
van empedrar alguns dels més concorreguts per a que la gent que anava 
en carro o a cavall  pogués anar  més còmodament.  Les cases es van 
començar a construir amb tova, una barreja de fang i palla, que resistia i 
aguantava més que les cases fetes amb pals que, amb el vent cedien i 
s’havien  de  reconstruir.  Això  no  volia  dir  que  aquest  material  de 
construcció no cedis ni que no es trenqués. Al final de l’època van sorgir 
les agrupacions de gent que feien el mateix ofici, els gremis, un preludi de 
les indústries associades. Els locals comercials que avui estan al centre 
urbà,  abans van ser  utilitzats  per  els  artesans per  a  fabricar  els  seus 
productes.  Els  gremis  s’agrupaven  per  carrers  i  a  cada  carrer  s’hi 
ajuntaven alguns artesans que feien la mateixa feina, per a que fos més 
fàcil trobar els productes.

CIUTAT DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també 
es buscava la continuïtat dels carrers.  Les indústries es varen establir al 
centre de les ciutats. També es va construir l’eixample de la ciutat on avui 
dia hi viu la major part de la gent de la ciutat. A Plamicona hi va arribar el 
ferrocarril i es varen empedrar tots els carrers. La gent es va començar a 
vestir  tots  a  “la  moda” degut  a  la  invenció  de  la  indústria  tèxtil.  Van 
començar a aparèixer els primers serveis. El port però, continuava sent la 
via d’enviament de mercaderies més important.

CIUTAT DE LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja 
que  els  cotxes  eren  més  utilitzats  cada  cop  degut  a  que  els  preus 
baixaven. Es van construir molts polígons d’habitatges per als obrers que 
venien  treballar a les indústries de la ciutat que estaven desplaçant-se a 
les afores i es situaven en altres polígons, en aquest cas els industrials. 
La  gent  anava  a  treballar  amb  monos  de  treball,  tots  uniformats. Els 
habitatges  dels  polígons  eren  petits  i  estrets,  sense  ascensor  i  mal 
ventilats.  Es  construïen  amb  estructures  metàl·liques  i  plaques  que 
tapaven i aïllaven de l’exterior. Aquest blocs d’habitatges estaven sovint 
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construïts amb materials defectuosos o de poca qualitat; en conseqüència 
ara se n’estan tirant a terra  alguns, per  a no córrer el  risc  de que es 
caiguin amb gent a dins.  Els serveis eren cada cop més abundants i els 
que eren públics estaven creixent

CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Avui en dia, a Plamicona:

- Es construeixen nous habitatges en substitució d’altres en mal estat, ja 
per ser molt vells o per estar a punt de caure.

-  Els carrers són amples i  amb voreres no gaire  amples;  el  cotxe i  el 
ciclomotor s’han convertit en els vehicles més usats per la població per a 
moure’s per la ciutat.

-  Hi  ha  força  comerços  especialitzats  i  també hi  ha  grans  superfícies 
comercials i complexos d’oci, com Decathlon City o La futbolista, on hi ha 
comerços, cinemes, bars... Aquests complexos de recent aparició estant 
dificultant la vida dels petits comerciants.

- Els serveis s’han fet més nombrosos i són quasi tots públics: tothom té 
dret a utilitzar-los

- Les indústries segueixen a les afores, sense estorbar. Al centre hi ha 
despatxos i cases.

-  A les afores de la ciutat  hi  ha l’aeroport  i  sota ponts,  l’agricultura de 
subsistència d’avui dia: jubilats amb un hortet per a passar els matins i per 
a obtenir algunes verdures.
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Text n. 05

Autor: Auri G.

Títol: -

La ciutat que visitarem va néixer cap el s. III a.C. Al casc antic hi podem 
veure  diferents  restes  arqueologiques  procedents  de  la  civilització 
romana. Al voltant de l’actual casc antic hi havia les muralles de la ciutat, 
de  les  quals  es  poden  veure  algunes  restes.  També  podem observar 
algunes restes dels habitatges de l’epoca romana, la domus i insula. En 
aquella  epoca  només  hi  havia  petits  comerços  d’artesans.  Podem 
observar com, després de la ocupació musulmana, van quedar algunes 
mostres  del  seu  pas  com  mesquites  o  algunes  cases  construides 
caracteristicament.  Després,  amb  la  reconquista  cristiana,  aquesta 
mesquita d’aquí va ser utilitzada com a església pels cristians. Aquests, 
van construir unes noves muralles que veurem més endavant. Aquesta va 
ser l’època medieval, de la que en van quedar les muralles i el castell. La 
vida en l’època dels castells feudals era radicalment diferent. Ara veurem 
la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant la primera 
revolució industrial.  Als afores de les ciutats, com en aquella zona d’allà, 
es  van  construir  les  fàbriques.  Al  voltant  d’elles,  es  van  construir 
habitatges per als obrers, que vivien en males condicions. Aquí al darrera 
hi  podem  veure  l’antiga  fabrica,  que  ara  és  un  museu  de  la  ciencia. 
També es construïen fabriques molt més lluny de les ciutats, formant les 
colonies industrials.

Amb  la  segona  revolució  industrial  es  van  començar  a  construir  els 
poligons d’habitatges i zones residencials. Degut a la popularització del 
cotxe  ja  no  es  construeixen  colònies  industrials.  El  fet  que  els  obrers 
puguin viure a les ciutats, sumat a la immigració, fa que es comencin a 
construir pisos molt petits i amb males condicions, que es construeixen en 
bloc,  prefabricats.  A  l’epoca  postindustrial  la  ciutat  ja  és  molt  més 
avançada.  A aquella zona que venen darrera meu poden veure noves 
zones residencials. Les cases tenen sistemes molt avançats de seguretat, 
de control de la casa, etc.
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Text n. 06

Autora: Casandra L.

Títol: ITINERARIO: CADA PASO POR LA CIUDAD DE BCN

1. Murallas de la Barceloneta

2. Castillo de Mont Juic

3. Barrio Gótico

4. Ind. Abandonada de l’Eixample

5. Belbitge

6. Valle del Jardín

7. Parque de los Naranjos

1r paso

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos 
este lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos 
de viviendas. Antiguamente la gente se agrupaba en pequeños nucleos 
aislados. En la Edad Antigua la ciudad tenia el  máximo poder político, 
económico y religioso. La cultura griega y romana era muy planeadora y 
organizadora, ya que nos lo demuestran tan solo en la estructura de las 
ciudades;  utilizaban  planos  ortogonales,  es  decir,  la  ciudad   era  una 
cuadrícula. Lógicamente los romanos lo construian así porque forma de 
llegar al centro era mucho más rápida y fácil.
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2º paso – El castillo de Montjuic

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el 
Castillo de Mont Juic, para poder reflejar un poco la constitución de la 
ciudad en la época Medieval. La ciudad, el centro económico, lo tenian 
emurallado porque  antiguamente  devian  protegerse  de  los  ataques,  la 
ciudad era un lugar de refugio; ya que podian padecer de los ataques que 
intentaban conquistar territorios. Tambien en la ciudad se encontraba un 
castillo, donde vivía el senyor feudal, alrededor de las murallas todo eran 
campos, donde los campesinos cosechaban sus alimentos.

3º paso – El barrio Gótico

Ahora nos adentramos en el corazón de Barcelona. Las calles de este 
barrio  reflejan  las  antiguas  ciudades  medievales...  En  el  centro  de  la 
ciudad situaban el mercado y pequeños comercios.

4º paso – Ind. Abandonada de l’Eixample

Nos situamos en un barrio que fue construido en el siglo XIX.  En esta 
época  Barcelona  vivía  una  temporada  de  gran  massa  emigratoria,  el 
llamado  exodo  rural,  cuando  los  campesinos  decidian  avandonar  sus 
campos,  sus  masias,  para  remplazarlos  por  la  ciudad  (el  centro 
económico), donde esperaban encontrarse con la ilusión un “buen futuro 
para  nuestros  hijos”,  y  unas  condiciones  dignas  para  vivir. Pero  sin 
embargo,  se  encontraron  con  unas  viviendas  humildes,  en  malas 
condiciones. Trabajo si que lo tenian, pero con la llegada de la Rev. Ind. la 
gran  masa  migratoria  hacia  la  ciudad  no  dejó  el  suficiente  tiempo  y 
tubieron que construir nuevamente edificios, donde poder colocar cuantas 
mas  familias  mejor,  obreras,  en  la  periferia  de  la  ciudad.  Asi  fueron 
creados los barrios obreros.

Los  obreros  trabajaban  para  vivir,  y  vivían  para  trabajar.  Recibían  a 
cambio un lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir.
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5º paso – Belbitge

Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX. Un ejemplo de barrio 
que fue construido en la periferia de la ciudad, junto a las fábricas, pero 
que lentamente  a  sido  absorvido  y  acoplado por  la  ciudad.  Por  aquel 
entonces  las  murallas  ya  se  habian  tirado  abajo  porque  impedian  el 
crecimiento, habitados por familias trabajadoras. A simple vista podemos 
darnos cuenta de que la calidad no es del todo buena, y esteticamente no 
son  agradables.  En  los  años  60  y  70  Barcelona  vivió  otra  fuerte 
emigración, de gente de otras partes de España, que venian a buscar 
trabajo a la ciudad.

El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse demograficamente fue 
el causante de tener que construir barrios de este tipo. La gente podia 
alimentarse del escaso salario que recibian, y los medios de transporte no 
llegaban casi hasta estos puntos, y eso hacía que se aislaran

6º paso – El mundo actual

Caminamos  hacia  el  oeste  de  BCN,  este  es  un  lugar  mas  actual, 
apreciamos muchas más zonas verdes,  casas unifamiliares con jardín, 
veredas  anchas,  respirables,  iluminadas.  En  este  lugar  se  instalaban 
centros  de negocios y tiendas.  La gente que habita estos barrios son 
familias, que muchas de ellas trabajan en el sector terciario. Tambien es 
una zona de mucha circulación, pasan todo tipo de transportes, claro que 
tambien las zonas verdes sirven como un lugar de reposo y de descanso. 
Tambien  como barrio  postindustrial,  aquí se halla una antigua fábrica 
reconstruida que hoy en dia ha sido utilizada como uso de museo.

Ultimo paso – Parque de los naranjos

Vuestro trayecto finaliza en un grande parque, muy verde y florido, situado 
al lado del barrio jardín, donde pueden guadir de mucha tranquilidad y 
naturaleza.
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Text n. 07

Autor Pau L.

Títol: BARCELONA, AL LLARG DEL TEMPS

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial, ja que és on es va originar la ciutat. Es va originar aquí 
perquè és un punt alt de la ciutat, ja que la ciutat necessitava defensar-se, 
i si està amb turó, será més difícil accedir-hi. Ara continuem, podem veure 
carrers com el carrer Argenteria, que indica que aquí hi treballaven els 
argenters.  Si  seguim  podem  veure  el  tipus  d’edificis,  que  són  antics, 
perquè ja fa molt temps que estan fets.  Els carrers són estrets, perque 
s’aprofitava el màxim espai per a construir edificis, ja que hi havia molts 
habitants. Antiguament, els camins eren de terra i hi pasaven carros. Com 
veiem, aqui no hi ha zones verdes, perquè la gent no disfrutava d’elles i a 
de més no hi ha espai per a elles. 

Ara continuem i anem al barri  de Gràcia, que antigament era un poble 
independent,  però que es va anexionar a Barcelona perquè va acabar 
estant al costat, ja que la ciutat havia crescut molt.

El  barri  de  Gràcia  és  un  exemple  de  ciutat  de  la  primera  revolució 
industrial, ja que hi havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents 
del camp, que buscaven una vida millor. Si nem pel torrent de Gràcia, 
veurem el tipus d’edificis i carrers, que ara ha canviat molt perquè ja no hi 
ha industries, ja que han marxat a la perifèria. Ara, ens allunyem una mica 
de Barcelona i ens en anem a Bellvitge, un clar exemple de la ciutat de la 
segona revolució industrial.  Els edificis no són de molt bona qualitat, ja 
que es van fer ràpid, perquè es necessitaven de molta urgència.  A cada 
edifici hi cap molta gent, perquè són molt grans, ja que van ser construits 
d’aquesta manera perquè es creia necessari.  Els carrers són amples i 
asfaltats,  fets  per  que  hi  circulin  cotxes.  Al  voltant  de  Bellvitge  hi  ha 
camps, que gairebé son inexistents. També són inexistents a tot el voltant 
de  Barcelona,  perquè  l’agricultura  està  més  al  interior.  Ara  tornem  a 
Barcelona, exactament al barri de la Vila Olímpica, un barri amb les zones 
ben organitzades i planificades. És un barri clarament post-industrial, ja 
que te comerços, edificis recent construits o remodelats, zones verdes..., 
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perquè  la  gent  de  la  ciutat  cada  cop  demana  més  serveis,  que  son 
necessaris,  per una bona qualitat  de vida, ja que la te la tornaria més 
còmoda.
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Text n. 08

Autora: Núria Ll.

Títol: VISITA GUIADA PER NALLRUIM

Estem a la plaça de la vila, aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents 
cinquanta-dos  anys,  aproximadament,  es  va  aixecar  aquesta  església. 
Abans, el  cementiri,  estava situat a on ara hi tenim la pista parroquial, 
que,  pròximament  es  convertirà  en  una  església  perquè  al  mossèn 
d’aquesta parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte. El 
cementiri es col·locava al costat d’aquest recinte, perquè a l’edat mitjana 
la gent creia que si no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al cel 
perquè  no  estaven  en  territori  sagrat.  Desprès,  el  van  traslladar  a  la 
perifèria, a prop d’on hi ha el polígon industrial, que ara en la actualitat 
son cases. Més tard, el van tornar a traslladar a la localització actual, al 
costat de l’autopista, a l’entrada de Nallruim. No poden deixar en pau ni 
els morts. El casc antic de Nallruim, també es caracteritza per tenir carrers 
estrets i  l’estructura dels  carrers també la té  irregular degut  a  que els 
carrers i les cases estan edificats d’una manera desordenada degut a que 
abans no es miraven tan la manera en la qual eren construïts. Casi tot el 
que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de vinyes, degut a 
que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats per buscar 
una feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més bones 
que  si  visquessin  en  un  poble  petit  en  el  qual  hi  havia  els  serveis 
imprescindibles.

La gent, si s’havia de moure, generalment ho feien amb carro o a cavall. 
La gent d’aquest poble, Nallruim, anava vestida amb roba de pagesos, 
perquè és  justament  el  què eren.  El  doctor  Fleming,  era  l’últim  carrer 
d’aquella zona fa més de vint-i-cinc anys enrere. La part de darrere, eren 
tot vinyes i el que ara és Vallsuau, allò era un penya-segat amb bosc que 
els que ho anaven a edificar ho van “destruir” amb l’incendi l’any 1994 
aproximadament per poder-hi construir cases sense ningun impediment. 
Aquell incendi, va cremar fins i tot al davant de les cases que hi ha a prop 
del  parc  de  la  Betzuca.  Quant  totes  les  indústries  van  venir  aquí,  a 
Nallruim, es van instal·lar al que abans era la perifèria, que ara ha quedat 

18



una mica absorbit per les cases i pisos que han anat construint. Hi han 
uns pisos, que estan entre el que ara és el centre educatiu Sant Quirze i 
el que és el Ceip Purificació Sales Xandri (els livings), i  uns altres que 
estan molt a prop de l’església, a la plaça de Sant Quirze i Santa Julita 
(aquests  es  diuen  els  pisos  del  sindicat) que  son  semblants  als  de 
Bellvitge,  prefabricats amb finestres molt petites,  estan fets amb làmines 
que ja estan fetes i es construeixen de manera molt ràpida. Aquests, es 
construïen a la perifèria i eren els barris obrers.  La gent hi viu en unes 
condicions  millorables. Les  constructores,  han  anat  construint  cada 
vegada més enllà i Nallruim no s’ajunta amb la ciutat del costat, la més 
propera al cementiri, perquè l’autopista ho impedeix. Avui en dia, la gent 
no te en compte el que era Nallruim i en el que s’ha convertit gràcies a 
uns especuladors del sòl que només busquen enriquir-se.
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Text n. 09

Autor: Àlex M.

Títol: REDACCIÓ (POBLE IMAGINARI) KARLING

A l’entrada del poble trobem una masia de l’época preindustrial reformada 
i encara te objectes característics el carro servia per carregar les collites si 
cultivaven cereals. Es ferà servir l’arada també per llaurar el camp.

Més endavant pel carrer major trobem la fabrica que s’ha reutilitzat pero 
que antigament funcionava amb carbó però ara funciona amb electricitat.

Al costat del nou ajuntament trobem el gran centre comercial que va ser 
fundat  l’any  1954  a  la  2ª  revolució  industrial  allà  hi  ha  tota  mena  de 
productes i en menys de mitja hora surts amb el carro ple i molt bé de 
preu.

Karling a pesar de no ser massa gran té una bona xarxa de transports deu 
autobusos que van cap els pobles del costat i les  afores i dos que van del 
poble i la platja i el port. El port es un port comercial on es porta el carbó 
de la mina per bendre’l a l’estranger.  També té una estació de tren dels 
ferrocarrils catalans que va a la capital.  La vestimenta es normal de la 
postindustrial però cada any el 25 de setembre es fa  la festa de l’edat 
mitjana i tots els vilatans es vesteixen com abans i s’organitzen activitats 
relacionades  amb  l’edat  mitjana  com  tir  amb  arc,  muntada  a  caball, 
tornejos medievals, etc... i també un gran apat.

En el poble l’any 1984 es va construir un polígon d’habitatges prefabricats 
d’ajuda per al jovent són habitatges de poca qualitat i molt elevats i amb 
uns preus molt baixos.

Després agafém un carril bici que ens porta  per la vora del bosc i les 
cases de les afores del poble fins al hivernacle del garden centre que es 
de l’época post-industrial es una gran extensió on si cultiva tota mena de 
plantes en el seu interior  veiem la gran tecnologia desde ordinadors que 
ajusten el rec, las temperatura de l’ambient, la temperatura del aigua, la 
humitat, la pressió, etc. fins a sales de germinació on es porten les llavors 
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es  planten  i  les  tenen  allà  en  molt  bones  condicions  per  la  seva 
germinació.

Després de la visita tornem a agafar les bicis i tornem cap al poble fins el 
restaurant cal Tomàs per menjar el sopar típic de la comarca i aquí es on 
finalitzem la ruta.
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Text n. 10

Autor Dani M.

Títol: CAN PIXA RELLISCA

Aquesta ciutat te una zona PREINDUSTRIAL que se’n diu nucli antic ja 
que hi ha tallers i cases antigues on treballàven els artesants. També hi 
ha una esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un lloc on tot 
el poble es reunia per xerrar. La gent vivia majoritariament de l’agricultura 
i  de  la  ramaderia  ja  que  només  hi  havia  aquesta  posibilitat  si  no 
treballaven de artesans, que hi havia relativament pocs. L’agricultura era 
de subsistencia ja que la gent no era gaire rica i no tenien prou producció 
per vendre lo que sobrava. La ramaderia no es practicava molt ja que tot 
era muntanya i no hi havia camps per els ramats, encara que algun ramat 
hi havia. Els vestits eren molt pobres, es vestien amb draps ja que la gent 
era molt pobre, fins i tot el més ric de tot el poble també vestia amb draps. 
Els transports es feien amb carros i amb força animal perque  no hi havia 
cap tipus d’energia que no fos la humana o l’animal.  El comerç era casi 
nul però hi havia una petita part  de artesans que venien lo que feien, per 
guanyar diners i ademés també es quedaven amb una petita part de lo 
que produien.  Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia 
servir la fusta per construir.

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. 
No hi ha sector primari ja que s’aprofita tot l’espai per construir edificis, 
industries,  petits comerços i  grans magatzems on es practica també el 
comerç,  ja  que pots trobar-hi  moltes coses.  Ara la  gent  va vestida de 
moltes  maneres  diferents ja  que  al  llarg  del  temps  han  anat  sortint 
diferents tipus de roba perque s’han descovert molts materials nous.  Els 
transports també son molt diferents que la etapa preindustrial ja que s’ha 
descovert  el  petroli  i  moltes  mes  energies que  no  son  humanes  ni 
animals. Les cases, es a dir,  els habitatges  no són igual que avans, ja 
que existeixen cases i pisos i són de diferent material.
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Text n. 11

Autora: Maria R.

Títol: UNA CIUTAT IMAGINARIA

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. Els orígens de Cropa 
es remunten fa un milió i  mig d’anys.  Quan encara hi  havia els  homo 
erectus.  Ara  entrarem  al  museu  d’arqueologia  de  Cropa.  Els  homo 
erectus, fabricaven eines amb els ossos dels animals que caçaven, també 
fabricaven  eines  amb  pedres,  que  anaven  fent-les  afilades  perquè 
tallessin més, les feien afilades, picant-les amb altres pedres.

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, 
etc. També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant 
per poder escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i 
per escalfar-se als hiverns.

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. Als jaciments de Cropa, 
s’han trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, d’os i pedra, la 
mandíbula d’un individu d’uns 5 anys, etc.

Desprès  de  l’home  va  aparèixer  l’home  sapiens  neanderthalis  va 
aparèixer fa uns 100.000 anys, aquí  també s’elaboren eines, però són 
molt  més  elaborades,  també  utilitzen  el  foc,  per  caçar  espantant  les 
preses. Aquestes habiten en coves, que estan molt més protegits, i una 
cosa molt important, és que ja enterraven els morts. Aquests es trobaven 
a Europa i a Palestina, als jaciments de Cropa, també s’han trobat restes 
arqueològiques  de  l’homo  sapiens  neandertalensis,  s’han  trobat 
bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha trobat un crani i diverses 
dents i ossos d’un cos d’homo sapiens neanderthalensis.

Després  d’aquests,  van  aparèixer  els  homo  sapiens  sapiens,  ho  sigui 
nosaltres.  Van aparèixer fa uns 40.000 anys. Aquests van fer avenços 
molt importants d’Agricultura i la ramaderia. També tenien armes i eines 
però  encara  més  elavorades  i  més  perfeccionades.  Aquest  ja  va 
començar a fer pintures rupestres, sobre que caçaven, i que havien caçat. 
Van aparèixer a Europa i o Àsia.
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Ara anirem al museu d’Història, i desprès, farem una visita de tot el que 
veurem al museu, però per la ciutat .

La ciutat preindustrial

A la ciutat preindustrial, l’agricultura era de subsistència, la gent tenia el 
seu hort, i allà conreava tot el necessari per a sobreviure.

El sistema bàsic de conreu que es feia servir era el guaret, que consistia 
en dividir la terra en dues parts una es conreava i l’altre es deixava en 
repòs, perquè la terra s’anés fertilitzant, quan la terra conreada no era 
fèrtil,  normalment al  cap d’un any, canviaven de terreny, sembraven el 
que estava en repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven sense res, 
perquè es fertilitzes. Per sembrar els camps feien servir la força animal, 
ho sigui els animals, feien servir bous, però també podien fer servir cavalls 
i ases.

En el camp dels transports, es feia servir bàsicament els carros, tirats per 
cavalls, bous i a vegades ases. Els vaixells eren o de vela o de rems.

En els vestits acostumaven a anar amb camises i pantalons els homes a 
vestits les dones.

La 1era Revolució Industrial

Gràcies a la introducció de la maquinària, es va millorat tot el  que era 
l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien servir adobs naturals, 
és a dir, els fems dels animals. El sistema de conreu, va canviar, ara ja no 
s’utilitzava el guaret (a la majoria de llocs) sinó que s’utilitzava la rotació 
trianual,  que  consistia  en  dividir  el  terreny   en  tres  parts,  en  una  hi 
sembraven blat, en l’altre llegums, i l’altre reposava, o servia perquè els 
ramats pasturessin i anaven canviant de terreny cada any.

Als transports, va aparèixer el motor de vapor, que va fer que evolucionés 
tot més depressa i el motor d’explosió. Els homes anaven vestits amb una 
camisa i uns pantalons, i les dones amb faldilles i el cabell recollit, perquè 
no se li enredes amb les màquines.

Al voltant de les fàbriques es van construir barris obrers, per la gent que 
treballava a les fàbriques.
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La segona Revolució Industrial

Aquest  segle,  l’agricultura  va  canviar  molt,  ara  els  adobs  ja  no  eren 
naturals, sinó químics, també tiraves pesticides a les plantes perquè no 
agafessis ni plagues d’insectes ni cap malaltia.  L’agricultura és molt més 
mecanitzada i, hi ha monocultius (si conrea un sol producte) i hivernacles, 
perquè  hi  hagi  un  producte  durant  tot  l’any.  A  causa  d’això  hi  han 
excedents. I això fa que es vengui tot el que sobra, agricultura de mercat.

Els  transports  també  evolucionen  molt  gràcies  al  motor  de  benzina, 
apareixen avions, naus especials, automòbils, transatlàntics, trens de llarg 
recorregut, etc.

També sorgeix un sistema nou, anomenat hidropònic, les plantes, estan a 
sobre de l’aigua, i l’aigua ja porta els nutrients necessaris per viure, així no 
necessiten terra.

Amb els transports, sorgeixen els cotxes d’energia solar, el (?) i energies 
alternatives, que són menys contaminants i que no s’acaben mai.

Ara farem un recorregut per la ciutat, veurem el que us he explicat un 
poblat dels homes sapiens sapiens, la ciutat preindustrial, la ciutat de la 
1era i de la 2ona Revolució industrial i per últim la ciutat postindustrial.

Aquí s’acabarà el nostre recorregut

(RECORREGUT)

Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra. Adeu.
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Text n. 12

Autor: Damià V.

Títol: -

La ciutat de Monteart, és una ciutat mil·lenària, ja que va ser fundada l’any 
,  però anteriorment ja estava habitat  ja que es un lloc ric en recursos 
naturals, perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu 
com planes, muntanyes, rius, platges, etc.

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la 
propera a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, 
per a poder sobreviure. Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, 
perquè no coneixien més materials per fer roba, ja que no feia gaire falta 
trobar  alternatives  perquè  aquest  tipus  de  roba  els  produïa  el  servei 
necessari.

Més tard el poble va passar a formar part  de l’imperi romà, que va fer 
evolucionar al poble notablement, però no queden restes.

Quan va caure l’imperi, el poble es va traslladar en un lloc més elevat 
perquè era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses.

La  gent,  que  abans  s’alimentava  de  peix,  carn  i  verdura  va  passar  a 
menjar peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única 
que es podia permetre menjar carn més cops, perquè van començar a 
aparèixer les classes socials. Per això, les diferents classes van començar 
a vestir diferent, els rics amb roba  molt elegant, (?) i materials de primera, 
de millor calitat... perquè s’ho podien permetre, però els pobres es feien la 
roba ells mateixos i amb llana o cotó, de molta calitat, ja que l’extreien del 
seu bestiar perquè no es podien permetre comprar roba.

Aquí podem observar les restes de les muralles que han estat restaurades 
actualment.  També es  pot  observar  el  castell,  que,  més tard,  el  segle 
XVIII, en la revolució industrial, va ser abandonat, ja que no necessitaven 
defensar-se,  perquè  no  tenien  enemics  ni  raons  per  ser-ho.  Si  em 
segueixen podran veure aquesta fàbrica, una de les més  importants de 
l’època, era una fàbrica gran, com totes, ja que tenien molta maquinària i 
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personal,  perquè així  pujaven els beneficis. Seguien havent diferencies 
socials grans, però algú havia millorat.  La gent vestia amb roba simple i 
vella, perquè  no guanyaven el suficient per comprar-se més roba i se la 
feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per així ell ser més ric.

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, 
però no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho 
permetien o perquè la tecnologia no havia avançat prou.

Si entrem a aquesta sala podrem observar els vehicles que s’utilitzaven a 
partir  de  la  1a revolució  industrial.  Abans d’aquest  fet  es desplaçaven 
gràcies  a  la  força  animal,  però  un  cop  va  haver  la  indústria,  es  van 
començar a crear algun que altre cotxe, però esta clar que era per la gent 
rica, perquè eren molt cars, perquè hi havia molts pocs i era una cosa 
nova.

Aquí finalitza la visita, espero que els hagi agradat.
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Annex 16     Indicadors de temps  



Text n. 01

Autor: Ignasi A.

Títol: RECORREGUT TURISTIC: NOM CIUTAT: KARLIN

Karlin és actualment molt poc desenvolupada (es pot dir que encara està 
per  la  època  de  la  1ª  revolució  industrial)  però  es  molt  reconeguda 
mundialment per la producció d’adobs. 

Començarem el recorregut per l’ajuntament, on avans era el principal lloc 
de  producció  d’adobs  (a  la  1ra  revolució  industrial)  i  antigament els 
romans  guardaven aquests adobs per aplicar-los als seus camps (pre-
industrial). 

L’agricultura al llarg de la història fins avui ha evolucionat molt en aquesta 
regió, 

prehistòrics utilitzaven pedres de riu i la força dels animals... 

Romans i Ibers van ser els emprenedors de la utilització dels adobs per 
als seus camps (per això les terres actuals són tan fèrtils). 

A la edat mitjana  es va ignorar bastant l’agricultura ja que per la mala 
condició dels aliments produïa greus malalties com la pesta o plagues. 

A  la  e.  Moderna,  amb  la  descoberta  d’Amèrica,  els  karlinians  van 
començar a  comerciar  per  els  mars  Índic,  Atlàntic  i  Pacífic,  venent  i 
comprant la seva única matèria: l’adob. 

Actualment (en aquesta regió)  encara  si  distingeixen característiques de 
la  1era  revolució  industrial,  la  producció  d’adobs  es  produeixen a  les 
indústries situades al nucli de la ciutat (com ho estem veient).

Karlin era i és la única ciutat que té una quantitat descomunal de bestiar, 
ja que necessiten els seus fems per produir l’adob (passem per davant 
d’una granja plena  de bestiar). 

La roba dels  karlinians  no ha seguit mai  una moda,  ja que mai  s’han 
aprofitat del seu bestiar per produir roba (igualment amb la carn). 
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Tota  la  roba  que  portaven i  porten les  aconseguien i  l’aconsegueixen 
“baratant” (intercanviant diferents objectes de diferents valors). 

A molts dels karlinians no els hi agrada la roba que porten i el que fan es 
treballar a  les  fàbriques  on  allà  els  hi  donen uniforme gratis  (simples 
peces de cotó).

Els karlinians no coneixen els transports, només tenen un tractor amb el 
que només cultiven les terres (passem per davant d’ell). 

Encara que està molt ben comunicada per una àmplia xarxa de autopistes 
i en cas que algú  prengui mal o  acabi malalt,  tenen que caminar 15 km 
fins al pròxim poble (St. Quirze del Carlí) on tindran que acabar agafant un 
tren fins a Karcelona (on es troben els millors hospitals del país).

Antigament, a la edat mitjana, els actuals karlinians utilitzaven la seva font 
d’adobs per construir els seus habitatges, però  un segle després va ser 
rebutjada pels mateixos ja que la olor dels adobs molestava als mateixos 
habitants.  Actualment,  els  habitatges  s’han  millorat molt  gràcies  als 
guanys dels adobs (cases jardins i blocs de pisos, zones residencials...) 

I aquí s’acaba el recorregut turístic.
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Text n. 02

Autor: Raul A.

Títol: -

LA CIUTAT A LA EDAT PRE-INDUSTRIAL

En realitat a la edat Pre-industrial no era ben bé una ciutat 

la gent rica i els senyors feudals  tenien castells emmurallats o tambe hi 
havia pobles emmurallats

també hi havia poblets al costat de les ciutats com Barcelona

hi havia poblets al costat fora de les muralles de l’antiga Barcelona

la gent  en aquell  llavors la gent  vivia malament perque  hi  havia molta 
pobresa sovint no tenien que emigrar 

però el més habitual eren les sopes de ceba i el pa. 

Vestien amb sacs amb aquelles robes de sac perquè no es podien gastar 
els diners en roba, 

la  ciutat  o  el  poblat  no seguia ningún tipus  de  traçat  bueno l’irregular 
perque alhora de construir-se les cases no feien planols.

LA CIUTAT A LA 1a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les Ciutats  van anar canviant i  gracies al  surgiment de la maquina de 
vapor van anar prosperant 

ja no  havien de fer els viatges amb burro  els podien fer amb tren o en 
vaixell. 

Alguna gent as va anar a les ciutats a viure i va anar deixant el camp 

la gent ja cada vegada vivia millor perque cada vegada la industria estava 
més  tecnificada i produia més llavors  hi havia  més treball la gent podia 
menjar millor i vestir millor. 
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A part feien servir una agricultura de subsistencia pero tambe amb el que 
sobrava ho venien venien l’excedent i la gen anava fent petits negocis    

també hi havia botigues petites d’artesans

LA CIUTAT A 2a REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Les ciutats van anar canviant-se es traçat es a dir miraven com construir 
els edificis  feien servir un tipus de traçat cada vegada utilitzaven més el 
traçat ortogonal 

van començar la gent del camp cap a la ciutat perquè es vivia millor a la 
ciutat

com que no hi cabia tota la gent a la ciutat van començar a construir els 
poligons d’habitatge com el de belvitge que eren blocs alts i prefabricats

 van fer un munt d’edificis barats i de molt poca qualitat i així són ara que 
la meitat d’ells estan que es cauen. 

Tambe amb la tecnificació de la industria siderurgica va anar proliferant el 
tren de vapor i van començar a construir-se moltes linies de tren. 

També va sorgir el motor d’explosió el cotche. 

També van sortir avions poc tenificats i poc segurs però  amb el pas del 
temps van avançar molt  i molt rapid 

tambe a finals  del  segle  XX  va  sortir la  nau espacial  i  va  permitir fer 
viatges i visitar l’espai o la lluna. 

L’agricultura  de  subsistencia  va  pasar  a  agricultura  de  mercat  i  mes 
tecnificada. 

La manera de construir va pasar a un traçat o trama ortogonal.

LA CIUTAT POST-INDUSTRIAL

De moment no portem molt de segle XXI però els cotches i la moda son 
un dels grans atractius d’ara. 

L’agricultura. 
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Però el que mès es mira ara es el temps i els cotxes son mes ràpids els 
trens es mesuren per temps no per quilometres 

la fruita ja no te temporada tot l’any i ha tomaquets en canvi fa uns anys 
(20) no hi havia fruita etc. tot l’any
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Text n. 03

Autora: Sandra A.

Títol: RECORREGUT TURÍSTIC

En breus instants iniciarem el recorregut per la meva ciutat imaginaria. El 
recorregut seguirà un ordre cronològic, per tant començarem per la zona 
de la ciutat Preindustrial.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Per fer-nos una idea de com era la ciutat al segle XVIII anirem a visitar el 
casc antic.

Aleshores la  ciutat  era un  poble  no  massa  gran,  on  els  carrers  eren 
estrets i estaven poc organitzats. 

Les cases  eren baixes i a la periferia del poble es  podien trobar alguna 
masia o granja.

La majoria de la gent del poble es  dedicava a l’agricultura, la qual  era 
bàsicament de subsitència. 

A vegades, quan els hi sobrava part d’alguna collita anaven al mercat, que 
era força petit, i ho venien. 

La  gent  que  conreava les  terres  s’ajudava de  eixen  molt  poc 
“desenvolupades”, de la força animal i de les mans. 

La  gent  aprofitava la  força  animal  per  desplaçar-se,  es  a  dir,  que 
utilitzaven sobretor els caballs, els ases o mules i els bous per desplaçar-
se

La caça també  era molt freqüent al poble, ja que  era un bon mitjà per 
poder-se alimentar. Al poble ho podien fer amb regularitat, ja que tenien el 
bosc a la vora.

Igual  que la caça,  la pesca també  era un bon sistema per aconseguir 
menjar.
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Un sistema molt utilitzat per conrear  era el  guaret, aquest  consistia en 
deixar reposar una parcel·la durant un període de temps i així aquesta 
recuperava la fertilitat del sol i ja es podia tornar a conrear.

Ara ens dirigim cap als poligons industrials i cap a leszones construides 
durant  la  primera  i  la  segona revolució  industrial  compreses  entre  els 
segles XIX – XX.

CIUTATS INDUSTRIALS

Com podem comprovar els barris que van estar construits durant aquest 
periode de temps  tenen uns carrers no tan irregulars com els del casc 
antic, 

també  podem observar que els edificis  són més alts però que  estan en 
mal estat i la població ha augmentat.

Les ciutats industrials estan marcades sobretor pel fet de l’incorporació de 
màquines per fer funcionar les fàbriques. Aquest fet va fer augmentar molt 
el nombre d’habitants, de manera que el poble es va acabar convertint en 
una petita ciutat.

La gent se sentia atreta degut a la demanda de mà d’obra, 

i que la gent que encara vivia de l’agricultura vinguès a buscar una vida 
millor.

 Aquesta gent vivia en barris obrers situats a la periferia. 

Durant aquesta època van aparéixer grans avenços que poc a poc anirien 
evolucionant. 

La  màquina  de  vapor  n’es un  exemple  el  qual  més  endavant es  va 
convertir en el motor de benzina. 

Durant la industrialització van apareixer altre coses parlant de maquinaria; 
com nous cultius, adobs naturals i la rotació triennal. Aquests pertanyen a 
la primera revolució industrial. 

Són característics de la segona revolució industrial els adobs químics, els 
pesticides, els monocultius... I apareix l’agricultura de mercat, per tant ara 
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ja no es conrea per sobreviure  sinò per vendre-ho i extreuren beneficis; 
tot aixó resulta més fàcil gràcies a els adobs, els pesticides, però sobretot 
a l’aparició de màquines que ajuden a fer les feines del camp, com el 
tractor i als hivernacles, que permeten cultivar durant l’any. 

La  rotació  triennal  que  abans  he  mencionat consisteix  a  conrear  2 
parcel·les una de blat i l’altre de llegums i deixar a una tercera reposar 
(guaret), la qual servia de pastura. 

Per tant podem dir que duran l’industrialització es produeixen grans canvis 
molt importants.

I  ara  per  acabar  ens  desplaçarem  cap  a  les  zones  residencials  més 
properes i faré com en les anteriors una breu explicació de el que és una 
ciutat postindustrial.

CIUTAT POSTINDUSTRIAL

El primer que s’ha de dir és que durant l’època postindustrial les activitats 
industrials han estat  desplaçades del centre urbà i  han anat a parar a la 
periferia de la ciutat.

A la ciutat postindustrial els carrers són amples i regulars i les cases i els 
pisos estan en bon estat.

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de ciutat es que 
“esta feta” per donar una bona calitat de vida. 

La ciutat postindustrial  consta de forçes zones verdes, de molts serveis, 
d’habitatges,  d’oficines  i  moltes  d’aquestes  ciutats  estan  recuperant  i 
renovant el centre històric.

A les ciutats el preu del sòl cada cop s’encareix més i les facilitats en els 
sistemes de comunicació i de transport han afavorit el poblament.

Respecte l’agricultura hi ha agut canvis, a aparegut l’agricultura biològica, 
els productes transgènics i el sistema hidropònic,que serveix per cultivar 
sense necessitat d’utilitzar la terra ja que les plantes es posen directament 
a l’aigua i aqueta ja conté tots els nutrients que necessita per crèixer.
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Bé, esperem que hagin disfrutat de la visita i que els hagi agradat força.
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Text n. 04

Autor. Albert 

Títol: VISITA A LA CIUTAT DE PLAMICONA

Avui visitarem la ciutat de Plamicona. 

Aquí  s’hi  ha  trobat restes  de  l’època  prehistòrica,  concretament  del 
neolític, i es te la certesa que els romans també van estar aquí. 

També veurem l’evolució de la ciutat fins avui dia.

CIUTAT PREINDUSTRIAL

Del neolític s’han trobat restes de cabanes, de sitges i d’enterraments. 

Les  cabanes  eren enfonsades  amb  base  circular,  per  a  mantenir  la 
temperatura i per tenir una distribució fàcil. 

A les sitges  s’hi varen trobar restes de blat, principalment, amb el que 
demostra que  practicaven l’agricultura de subsistència, ja que  no tenien 
amb qui  comerciar degut  a que la comunicació  es feia difícil  entre els 
poblats. 

A  les  tombes  s’hi  ha  trobat collars  i  ornamentació  del  vestit,  també 
algunes pells i, com no, ossos. Això ens demostra que la gent vestia amb 
pells i portaven ornaments.

De l’època romana es té la certesa que hi va haver un assentament per 
uns documents trobats en unes excavacions. A Plamicona i va haver un 
gran campament militar  i  un gran port militar:  els romans  varen arribar 
aquí  en  vaixells  i  van  establir el  seu  campament  aquí,  a  Plamicona, 
perquè estava a dalt d’un turó, al costat d’un riu (el riu Banticorerillo) i en 
front del mar, la situació idònia, perquè veien qui s’apropava pel terra i pel 
mar i tenien accés molt ràpid al comerç, ja que tenien el mar davant. 

Aquí  es  va  establir un  port  comercial  molt  important,  un  dels  més 
importants de l’època, on arribaven mercaderies des de la costa europea, 
la nord-africana i el pròxim orient, en vaixell per suposat.
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A l’època medieval la ciutat es va emmurallar i els camps de conreu van 
ser traslladats a l’exterior del perímetre urbà perquè l’espai dins de les 
muralles estava molt sol·licitat i ocupat. 

En aquests temps, hi van arribar molts immigrants degut a que  era una 
ciutat molt pròspera i perquè era molt pròspera, degut a que també oferia 
moltes oportunitats per a treballar: es podia treballar al port, al camp... 

En aquesta era es varen construir molts dels carrers que avui ocupen el 
casc antic. 

També se’n van empedrar alguns dels més concorreguts per a que la gent 
que anava en carro o a cavall pogués anar més còmodament. 

Les cases es  van començar a construir amb tova, una barreja de fang i 
palla, que resistia i aguantava més que les cases fetes amb pals que, amb 
el  vent  cedien i  s’havien de  reconstruir.  Això  no  volia  dir que  aquest 
material de construcció no cedis ni que no es trenqués. 

Al final de l’època van sorgir les agrupacions de gent que feien el mateix 
ofici, els gremis, un preludi de les indústries associades. 

Els  locals  comercials  que  avui estan al  centre  urbà,  abans van  ser 
utilitzats per els artesans per a fabricar els seus productes. 

Els gremis  s’agrupaven per carrers i a cada carrer s’hi  ajuntaven alguns 
artesans que  feien la mateixa feina, per a que  fos més fàcil  trobar els 
productes.

CIUTAT DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A l’era de la primera revolució industrial van caure les muralles, ja que es 
necessitava molt espai tant per a indústria com per a habitatges i també 
es buscava la continuïtat dels carrers. 

Les indústries es varen establir al centre de les ciutats. 

També es  va construir l’eixample de la ciutat on  avui dia hi  viu la major 
part de la gent de la ciutat. 

A Plamicona hi va arribar el ferrocarril i es varen empedrar tots els carrers. 
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La gent es va començar a vestir tots a “la moda” degut a la invenció de la 
indústria tèxtil. 

Van començar a aparèixer els primers serveis. El port però,  continuava 
sent la via d’enviament de mercaderies més important.

CIUTAT DE LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

A la segona revolució industrial es varen asfaltar la totalitat dels carrers, ja 
que  els  cotxes  eren més  utilitzats  cada  cop  degut  a  que  els  preus 
baixaven. 

Es  van construir molts polígons d’habitatges per als obrers que  venien 
treballar  a  les  indústries  de  la  ciutat  que  estaven desplaçant-se  a  les 
afores i es situaven en altres polígons, en aquest cas els industrials. 

La gent anava a treballar amb monos de treball, tots uniformats. 

Els habitatges dels polígons  eren petits i  estrets, sense ascensor i  mal 
ventilats. 

Es  construïen amb  estructures  metàl·liques  i  plaques  que  tapaven i 
aïllaven de l’exterior. 

Aquest  blocs  d’habitatges  estaven sovint  construïts  amb  materials 
defectuosos o de poca qualitat; en conseqüència  ara se  n’estan tirant a 
terra alguns, per a no córrer el risc de que es caiguin amb gent a dins. 

Els serveis eren cada cop més abundants i els que eren públics estaven 
creixent

CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Avui en dia, a Plamicona:

- Es construeixen nous habitatges en substitució d’altres en mal estat, ja 
per ser molt vells o per estar a punt de caure.

-  Els carrers  són amples i  amb voreres no gaire amples;  el  cotxe i  el 
ciclomotor s’han convertit en els vehicles més usats per la població per a 
moure’s per la ciutat.
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-  Hi  ha força  comerços  especialitzats  i  també  hi  ha grans  superfícies 
comercials i complexos d’oci, com Decathlon City o La futbolista, on hi ha 
comerços, cinemes, bars... 

Aquests complexos de recent aparició estant dificultant la vida dels petits 
comerciants.

- Els serveis s’han fet més nombrosos i són quasi tots públics: tothom té 
dret a utilitzar-los

- Les indústries  segueixen a les afores, sense estorbar. Al centre  hi ha 
despatxos i cases.

-  A les afores de la ciutat  hi  ha l’aeroport  i  sota ponts, l’agricultura de 
subsistència d’avui dia: jubilats amb un hortet per a passar els matins i per 
a obtenir algunes verdures.
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Text n. 05

Autor: Auri G.

Títol: -

La ciutat que visitarem va néixer cap el s. III a.C. 

Al casc antic hi podem veure diferents restes arqueologiques procedents 
de la civilització romana. 

Al voltant de  l’actual casc antic hi havia les muralles de la ciutat, de les 
quals es poden veure algunes restes. 

També  podem  observar algunes  restes  dels  habitatges  de  l’epoca 
romana, la domus i insula. 

En aquella epoca només hi havia petits comerços d’artesans. 

Podem observar com,  després de la ocupació musulmana,  van quedar 
algunes mostres del seu pas com mesquites o algunes cases construides 
caracteristicament. 

Després,  amb la  reconquista  cristiana,  aquesta mesquita d’aquí  va ser 
utilitzada com a església pels cristians. 

Aquests, van construir unes noves muralles que veurem més endavant. 

Aquesta va ser l’època medieval, de la que en van quedar les muralles i el 
castell. 

La vida en l’època dels castells feudals era radicalment diferent. 

Ara veurem la zona en que, després d’una gran evolució, va anar arribant 
la primera revolució industrial. 

Als afores de les ciutats, com en aquella zona d’allà, es van construir les 
fàbriques. 

Al voltant d’elles, es van construir habitatges per als obrers, que vivien en 
males condicions. 
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Aquí al darrera hi podem veure l’antiga fabrica, que ara és un museu de la 
ciencia. 

També es construïen fabriques molt més lluny de les ciutats, formant les 
colonies industrials.

Amb  la  segona  revolució  industrial  es  van  començar a  construir  els 
poligons d’habitatges i zones residencials. 

Degut  a  la  popularització  del  cotxe  ja  no  es  construeixen colònies 
industrials. 

El fet que els obrers puguin viure a les ciutats, sumat a la immigració, fa 
que es comencin a construir pisos molt petits i amb males condicions, que 
es construeixen en bloc, prefabricats. 

A l’epoca postindustrial la ciutat ja és molt més avançada. 

A  aquella  zona  que  venen darrera  meu  poden  veure  noves  zones 
residencials. 

Les cases  tenen sistemes molt avançats de seguretat, de control de la 
casa, etc.
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Text n. 06

Autora: Casandra L.

Títol: ITINERARIO: CADA PASO POR LA CIUDAD DE BCN

1. Murallas de la Barceloneta

2. Castillo de Mont Juic

3. Barrio Gótico

4. Ind. Abandonada de l’Eixample

5. Belbitge

6. Valle del Jardín

7. Parque de los Naranjos

1r paso

La guia turística comenzará en las murallas de la Barceloneta. Escojemos 
este lugar como inicio de la partida porque es una muestra de lo que eran 
antiguamente las ciudades, o por aquel entonces, los pequeños nucleos 
de viviendas. 

Antiguamente la gente se agrupaba en pequeños nucleos aislados. 

En la Edad Antigua la ciudad tenia el máximo poder político, económico y 
religioso. 

La cultura griega y romana  era muy planeadora y organizadora, ya que 
nos lo demuestran tan solo en la estructura de las ciudades;  utilizaban 
planos ortogonales, es decir, la ciudad  era una cuadrícula. 

Lógicamente  los  romanos  lo  construian así  porque  forma de  llegar  al 
centro era mucho más rápida y fácil.
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2º paso – El castillo de Montjuic

El segundo paso que hacemos de la ciudad de Barcelona se situa en el 
Castillo de Mont Juic, para poder reflejar un poco la constitución de la 
ciudad en la época Medieval. 

La  ciudad,  el  centro  económico,  lo  tenian emurallado  porque 
antiguamente devian protegerse de los ataques, la ciudad era un lugar de 
refugio; ya que podian padecer de los ataques que intentaban conquistar 
territorios. 

Tambien en la ciudad se  encontraba un castillo,  donde  vivía el  senyor 
feudal,  alrededor  de  las  murallas  todo  eran campos,  donde  los 
campesinos cosechaban sus alimentos.

3º paso – El barrio Gótico

Ahora nos adentramos en el corazón de Barcelona. 

Las calles de este barrio reflejan las antiguas ciudades medievales... 

En el centro de la ciudad situaban el mercado y pequeños comercios.

4º paso – Ind. Abandonada de l’Eixample

Nos situamos en un barrio que fue construido en el siglo XIX. 

En esta época Barcelona vivía una temporada de gran massa emigratoria, 
el llamado exodo rural, cuando los campesinos  decidian avandonar sus 
campos,  sus  masias,  para  remplazarlos  por  la  ciudad  (el  centro 
económico), donde esperaban encontrarse con la ilusión un “buen futuro 
para  nuestros  hijos”,  y  unas  condiciones  dignas  para  vivir.  Pero  sin 
embargo,  se  encontraron con  unas  viviendas  humildes,  en  malas 
condiciones. 

Trabajo si que lo tenian, pero con la llegada de la Rev. Ind. la gran masa 
migratoria  hacia  la  ciudad no dejó  el  suficiente  tiempo y  tubieron que 
construir nuevamente edificios, donde poder colocar cuantas mas familias 
mejor, obreras, en la periferia de la ciudad. Asi fueron creados los barrios 
obreros.
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Los  obreros  trabajaban para  vivir,  y  vivían para  trabajar.  Recibían a 
cambio un lamentable sueldo con el que únicamente podían subsistir.

5º paso – Belbitge

Estamos situados en un barrio obrero del siglo XX. 

Un ejemplo de barrio que fue construido en la periferia de la ciudad, junto 
a las fábricas, pero que lentamente a sido absorvido y acoplado por la 
ciudad. 

Por  aquel  entonces las  murallas  ya  se  habian tirado  abajo  porque 
impedian el crecimiento, habitados por familias trabajadoras. 

A simple vista  podemos darnos cuenta de que la calidad no es del todo 
buena, y esteticamente no son agradables. 

En los años 60 y 70 Barcelona vivió otra fuerte emigración, de gente de 
otras partes de España, que venian a buscar trabajo a la ciudad.

El tiempo justo y el deseo de crecer y expandirse demograficamente fue 
el causante de tener que construir barrios de este tipo. 

La gente podia alimentarse del escaso salario que recibian, y los medios 
de transporte no  llegaban casi hasta estos puntos, y eso  hacía que se 
aislaran

6º paso – El mundo actual

Caminamos hacia  el  oeste  de  BCN,  este  es un  lugar  mas  actual, 
apreciamos muchas más zonas verdes, casas unifamiliares con jardín, 
veredas anchas, respirables, iluminadas. 

En este lugar se instalaban centros  de negocios y tiendas. 

La  gente  que  habita estos  barrios  son familias,  que  muchas  de  ellas 
trabajan en el sector terciario. 
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Tambien  es una  zona  de  mucha  circulación,  pasan todo  tipo  de 
transportes, claro que  tambien las zonas verdes sirven como un lugar de 
reposo y de descanso. 

Tambien  como barrio postindustrial,  aquí se halla una antigua fábrica 
reconstruida que hoy en dia ha sido utilizada como uso de museo.

Ultimo paso – Parque de los naranjos

Vuestro trayecto finaliza en un grande parque, muy verde y florido, situado 
al lado del barrio jardín, donde pueden guadir de mucha tranquilidad y 
naturaleza.
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Text n. 07

Autor Pau L.

Títol: BARCELONA, AL LLARG DEL TEMPS

Aquí estem, a la plaça St. Jaume del barri Gòtic, perquè és un exemple de 
ciutat preindustrial, ja que és on es va originar la ciutat. 

Es va originar aquí perquè és un punt alt  de la ciutat, ja que la ciutat 
necessitava defensar-se, i si està amb turó, será més difícil accedir-hi. 

Ara continuem, podem veure carrers com el carrer Argenteria, que indica 
que aquí hi treballaven els argenters. 

Si seguim  podem veure el  tipus d’edificis, que són  antics, perquè ja  fa 
molt temps que estan fets. 

Els carrers són estrets, perque s’aprofitava el màxim espai per a construir 
edificis, ja que hi havia molts habitants. 

Antiguament, els camins eren de terra i hi pasaven carros. 

Com  veiem,  aqui no hi  ha zones verdes,  perquè la gent  no  disfrutava 
d’elles i a de més no hi ha espai per a elles. 

Ara continuem i anem al barri  de Gràcia, que  antigament era un poble 
independent,  però que es va anexionar a Barcelona perquè va acabar 
estant al costat, ja que la ciutat havia crescut molt.

El  barri  de  Gràcia  és un  exemple  de  ciutat  de  la  primera  revolució 
industrial, ja que hi  havia moltes fàbriques i molts habitants, procedents 
del camp, que buscaven una vida millor. 

Si  nem pel torrent de Gràcia,  veurem el tipus d’edificis i carrers, que ara 
ha canviat molt  perquè ja  no hi  ha industries,  ja  que  han marxat a la 
perifèria. 
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Ara, ens allunyem una mica de Barcelona i ens en anem a Bellvitge, un 
clar exemple de la ciutat de la segona revolució industrial. 

Els edificis no són de molt bona qualitat, ja que es van fer ràpid, perquè es 
necessitaven de molta urgència. 

A cada edifici  hi cap molta gent, perquè són molt grans, ja que  van ser 
construits d’aquesta manera perquè es creia necessari. 

Els carrers són amples i asfaltats, fets per que hi circulin cotxes. 

Al voltant de Bellvitge hi ha camps, que gairebé  son inexistents. També 
són inexistents a tot el voltant de Barcelona, perquè l’agricultura està més 
al interior. 

Ara tornem a Barcelona, exactament al barri de la Vila Olímpica, un barri 
amb les zones ben organitzades i planificades. 

És un barri clarament post-industrial, ja que  te comerços, edificis recent 
construits o remodelats, zones verdes..., perquè la gent de la ciutat cada 
cop  demana més serveis, que  son necessaris, per una bona qualitat de 
vida, ja que la te la tornaria més còmoda.
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Text n. 08

Autora: Núria Ll.

Títol: VISITA GUIADA PER NALLRUIM

Estem a la plaça de la vila, aquest és el casc antic en el qual, fa nou-cents 
cinquanta-dos anys, aproximadament, es va aixecar aquesta església. 

Abans, el  cementiri,  estava situat a on ara hi  tenim la pista parroquial, 
que,  pròximament es  convertirà  en  una  església  perquè  al  mossèn 
d’aquesta parròquia se li ha posat en el cap i ha acceptat un projecte. 

El  cementiri  es  col·locava  al  costat  d’aquest  recinte,  perquè  a  l’edat 
mitjana la gent creia que si no era enterrat al costat d’aquest, no anirien al 
cel perquè no estaven en territori sagrat. 

Desprès,  el  van  traslladar  a  la  perifèria,  a  prop  d’on  hi  ha  el  polígon 
industrial, que ara en la actualitat son cases. 

Més tard, el van tornar a traslladar a la localització actual, al costat de 
l’autopista, a l’entrada de Nallruim. 

No poden deixar en pau ni els morts. 

El casc antic de Nallruim, també es caracteritza per tenir carrers estrets i 
l’estructura dels carrers també la té irregular degut a que els carrers i les 
cases estan edificats d’una manera desordenada degut a que  abans no 
es miraven tan la manera en la qual eren construïts. 

Casi tot el que ara veiem edificat, abans, eren boscos o camps de vinyes, 
degut a que la gent, en comptes d’anar als pobles, anava a les ciutats per 
buscar una feina mes “digne” i també per viure amb unes condicions més 
bones que si visquessin en un poble petit en el qual hi havia els serveis 
imprescindibles.

La gent, si s’havia de moure, generalment ho feien amb carro o a cavall. 

La gent d’aquest poble, Nallruim,  anava vestida amb roba de pagesos, 
perquè és justament el què eren. 
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El doctor Fleming, era l’últim carrer d’aquella zona fa  més de vint-i-cinc 
anys enrere. 

La part de darrere,  eren tot vinyes i el que  ara és Vallsuau, allò era un 
penya-segat amb bosc que els que ho anaven a edificar ho van “destruir” 
amb l’incendi  l’any  1994 aproximadament  per  poder-hi  construir  cases 
sense ningun impediment. Aquell incendi, va cremar fins i tot al davant de 
les cases que hi ha a prop del parc de la Betzuca. 

Quant totes les indústries van venir aquí, a Nallruim, es van instal·lar al 
que abans era la perifèria, que ara ha quedat una mica absorbit per les 
cases i pisos que han anat construint. 

Hi han uns pisos, que estan entre el que ara és el centre educatiu Sant 
Quirze i el que és el Ceip Purificació Sales Xandri (els livings), i uns altres 
que estan molt a prop de l’església, a la plaça de Sant Quirze i Santa 
Julita (aquests es diuen els pisos del sindicat) que son semblants als de 
Bellvitge, prefabricats amb finestres molt petites, estan fets amb làmines 
que ja estan fetes i es construeixen de manera molt ràpida. 

Aquests, es construïen a la perifèria i eren els barris obrers. La gent hi viu 
en unes condicions millorables. 

Les constructores,  han anat construint cada vegada més enllà i Nallruim 
no s’ajunta amb la ciutat del costat, la més propera al cementiri, perquè 
l’autopista ho impedeix. 

Avui en dia, la gent no te en compte el que era Nallruim i en el que s’ha 
convertit gràcies a uns especuladors del sòl que només busquen enriquir-
se.
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Text n. 09

Autor: Àlex M.

Títol: REDACCIÓ (POBLE IMAGINARI) KARLING

A l’entrada del poble trobem una masia de l’época preindustrial reformada 
i encara te objectes característics el carro servia per carregar les collites si 
cultivaven cereals. Es ferà servir l’arada també per llaurar el camp.

Més endavant pel carrer major  trobem la fabrica que s’ha reutilitzat pero 
que antigament funcionava amb carbó però ara funciona amb electricitat.

Al costat del nou ajuntament trobem el gran centre comercial que va ser 
fundat l’any  1954  a  la  2ª  revolució  industrial  allà  hi  ha  tota  mena  de 
productes i en menys de mitja hora surts amb el carro ple i molt bé de 
preu.

Karling a pesar de no ser massa gran té una bona xarxa de transports deu 
autobusos que van cap els pobles del costat i les  afores i dos que van del 
poble i la platja i el port. 

El port es un port comercial on es porta el carbó de la mina per bendre’l a 
l’estranger. 

També té una estació de tren dels ferrocarrils catalans que va a la capital. 

La  vestimenta  es normal  de  la  postindustrial  però  cada  any  el  25  de 
setembre es fa  la festa de l’edat mitjana i tots els vilatans es vesteixen 
com abans i s’organitzen activitats relacionades amb l’edat mitjana com tir 
amb arc,  muntada a caball,  tornejos medievals,  etc...  i  també un gran 
apat.

En el poble l’any 1984 es va construir un polígon d’habitatges prefabricats 
d’ajuda per al jovent són habitatges de poca qualitat i molt elevats i amb 
uns preus molt baixos.

Després agafém un carril bici que ens porta  per la vora del bosc i les 
cases de les afores del poble fins al hivernacle del garden centre que es 
de l’época post-industrial es una gran extensió on si cultiva tota mena de 
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plantes en el seu interior veiem la gran tecnologia desde ordinadors que 
ajusten el rec, las temperatura de l’ambient, la temperatura del aigua, la 
humitat, la pressió, etc. fins a sales de germinació on es porten les llavors 
es  planten  i  les  tenen  allà  en  molt  bones  condicions  per  la  seva 
germinació.

Després de la visita tornem a agafar les bicis i tornem cap al poble fins el 
restaurant cal Tomàs per menjar el sopar típic de la comarca i aquí es on 
finalitzem la ruta.
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Text n. 10

Autor Dani M.

Títol: CAN PIXA RELLISCA

Aquesta ciutat te una zona PREINDUSTRIAL que se’n diu nucli  antic ja 
que hi ha tallers i cases antigues on treballàven els artesants. 

També hi ha una esglesia romànica del segle XVI perque l’esglesia era un 
lloc on tot el poble es reunia per xerrar. 

La  gent  vivia majoritariament  de  l’agricultura  i  de  la  ramaderia  ja  que 
només hi havia aquesta posibilitat si no treballaven de artesans, que hi 
havia relativament pocs. 

L’agricultura era de subsistencia ja que la gent no era gaire rica i no tenien 
prou producció per vendre lo que sobrava. 

La ramaderia no es practicava molt ja que tot era muntanya i no hi havia 
camps per els ramats, encara que algun ramat hi havia. 

Els vestits eren molt pobres, es vestien amb draps ja que la gent era molt 
pobre, fins i tot el més ric de tot el poble també vestia amb draps. 

Els transports es feien amb carros i amb força animal perque  no hi havia 
cap tipus d’energia que no fos la humana o l’animal. 

El  comerç  era casi  nul  però hi  havia una petita part   de artesans que 
venien lo que feien, per guanyar diners i ademés també es quedaven amb 
una petita part de lo que produien. 

Les cases eren baixes i fetes de fang ja que no es feia servir la fusta per 
construir.

Aquesta ciutat te una altra zona POSTINDUSTRIAL que és la més recent. 

No hi  ha sector primari ja que s’aprofita tot l’espai per construir edificis, 
industries, petits comerços i  grans magatzems on es practica també el 
comerç, ja que pots trobar-hi moltes coses. 
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Ara la gent  va vestida de moltes maneres diferents ja que  al  llarg del 
temps han anat  sortint  diferents  tipus  de roba perque s’han descovert 
molts materials nous. 

Els transports també son molt diferents que la etapa preindustrial ja que 
s’ha descovert el petroli i moltes mes energies que no son humanes ni 
animals. 

Les  cases,  es  a  dir,  els  habitatges   no  són igual  que  avans,  ja  que 
existeixen cases i pisos i són de diferent material.
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Text n. 11

Autora: Maria R.

Títol: UNA CIUTAT IMAGINARIA

Avui passejarem i estudiarem per la ciutat de Cropa. 

Els orígens de Cropa  es remunten fa un milió i mig d’anys. Quan encara  hi 
havia els homo erectus. 

Ara entrarem al museu d’arqueologia de Cropa. 

Els homo erectus, fabricaven eines amb els ossos dels animals que caçaven, 
també  fabricaven eines  amb  pedres,  que  anaven fent-les  afilades  perquè 
tallessin més, les feien afilades, picant-les amb altres pedres.

Com em dit abans, són caçadors, caçaven cavalls, porc senglars, cérvols, etc. 

També coneixien el foc, que això va ser un gran descobriment, tant per poder 
escalfar els aliments i matar molts virus que porta la carn crua, i per escalfar-se 
als hiverns.

L’home erectus es troben a Àsia, Àfrica i Europa. 

Als jaciments de Cropa, s’han trobat restes d’homos erectus, s’han trobat eines, 
d’os i pedra, la mandíbula d’un individu d’uns 5 anys, etc.

Desprès de l’home va aparèixer l’home sapiens neanderthalis  va aparèixer fa 
uns 100.000 anys, aquí també s’elaboren eines, però són molt més elaborades, 
també utilitzen el foc, per caçar espantant les preses. 

Aquestes  habiten en  coves,  que estan molt  més protegits,  i  una cosa molt 
important, és que ja enterraven els morts. 

Aquests es  trobaven a Europa i a Palestina, als jaciments de Cropa, també 
s’han trobat restes arqueològiques de l’homo sapiens neandertalensis,  s’han 
trobat bàsicament, eines i ossos d’animals, també s’ha trobat un crani i diverses 
dents i ossos d’un cos d’homo sapiens neanderthalensis.

Després d’aquests, van aparèixer els homo sapiens sapiens, ho sigui nosaltres. 



Van aparèixer fa uns 40.000 anys. 

Aquests van fer avenços molt importants d’Agricultura i la ramaderia. 

També tenien armes i eines però encara més elavorades i més perfeccionades. 

Aquest  ja  va  començar  a  fer  pintures  rupestres,  sobre  que  caçaven,  i  que 
havien caçat. Van aparèixer a Europa i o Àsia.

Ara anirem al museu d’Història, i desprès, farem una visita de tot el que veurem 
al museu, però per la ciutat .

La ciutat preindustrial

A la ciutat preindustrial, l’agricultura  era de subsistència, la gent  tenia el seu 
hort, i allà conreava tot el necessari per a sobreviure.

El sistema bàsic de conreu que  es feia servir era el guaret, que  consistia en 
dividir  la terra en dues parts una es  conreava i  l’altre es  deixava en repòs, 
perquè  la  terra  s’anés fertilitzant,  quan  la  terra  conreada  no  era fèrtil, 
normalment al cap d’un any, canviaven de terreny, sembraven el que estava en 
repòs, i el que havia estat sembrat, el deixaven sense res, perquè es fertilitzes. 

Per sembrar els camps feien servir la força animal, ho sigui els animals, feien 
servir bous, però també podien fer servir cavalls i ases.

En  el  camp dels  transports,  es  feia  servir bàsicament  els  carros,  tirats  per 
cavalls, bous i a vegades ases. Els vaixells eren o de vela o de rems.

En els vestits acostumaven a anar amb camises i pantalons els homes a vestits 
les dones.

La 1era Revolució Industrial

Gràcies  a  la  introducció  de  la  maquinària,  es  va  millorat tot  el  que  era 
l’agricultura, hi van haver-hi nous cultius, i es feien servir adobs naturals, és a 
dir,  els  fems  dels  animals.  El  sistema  de  conreu,  va  canviar,  ara  ja  no 
s’utilitzava el  guaret  (a  la  majoria  de  llocs)  sinó  que  s’utilitzava la  rotació 
trianual, que consistia en dividir el terreny  en tres parts, en una hi sembraven 
blat, en l’altre llegums, i l’altre reposava, o servia perquè els ramats pasturessin 
i anaven canviant de terreny cada any.



Als transports,  va aparèixer el motor de vapor, que va fer que evolucionés tot 
més depressa i el motor d’explosió. 

Els homes  anaven vestits amb una camisa i uns pantalons, i les dones amb 
faldilles i el cabell recollit, perquè no se li enredes amb les màquines.

Al  voltant  de  les  fàbriques  es  van  construir barris  obrers,  per  la  gent  que 
treballava a les fàbriques.

La segona Revolució Industrial

Aquest segle, l’agricultura va canviar molt, ara els adobs ja no  eren naturals, 
sinó químics,  també  tiraves pesticides a les plantes perquè no agafessis ni 
plagues d’insectes ni cap malaltia. 

L’agricultura  és molt més mecanitzada i, hi ha monocultius (si conrea un sol 
producte) i hivernacles, perquè hi hagi un producte durant tot l’any. 

A causa d’això hi han excedents. 

I això fa que es vengui tot el que sobra, agricultura de mercat.

Els transports també evolucionen molt gràcies al motor de benzina, apareixen 
avions, naus especials, automòbils, transatlàntics, trens de llarg recorregut, etc.

També  sorgeix un  sistema nou,  anomenat  hidropònic,  les  plantes,  estan  a 
sobre de l’aigua, i  l’aigua ja porta els nutrients necessaris per viure,  així  no 
necessiten terra.

Amb  els  transports,  sorgeixen els  cotxes  d’energia  solar,  el  (?)  i  energies 
alternatives, que són menys contaminants i que no s’acaben mai.

Ara farem un recorregut per la ciutat, veurem el que us he explicat un poblat 
dels homes sapiens sapiens, la ciutat preindustrial, la ciutat de la 1era i de la 
2ona Revolució industrial i per últim la ciutat postindustrial.

Aquí s’acabarà el nostre recorregut

(RECORREGUT)

Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra. Adeu.



Text n. 12

Autor: Damià V.

Títol: -

La ciutat de Monteart, és una ciutat mil·lenària, ja que va ser fundada l’any       , 
però  anteriorment ja  estava habitat ja que es un lloc ric en recursos naturals, 
perquè té clima temperat i molta varietat de formes en el relleu com planes, 
muntanyes, rius, platges, etc.

Els primers habitants es van instal·lar a la plana la qual ens dirigim, a la propera 
a la desembocadura del riu, perquè buscaven una font d’aliment, per a poder 
sobreviure. 

Vestien amb pells, roba molt simple feta de llana, perquè no  coneixien més 
materials  per  fer  roba,  ja  que  no  feia gaire  falta  trobar  alternatives  perquè 
aquest tipus de roba els produïa el servei necessari.

Més  tard el  poble  va  passar a  formar  part   de  l’imperi  romà,  que  va  fer 
evolucionar al poble notablement, però no queden restes.

Quan va caure l’imperi, el poble es va traslladar en un lloc més elevat perquè 
era un lloc més estratègic, perquè allà hi tenien més defenses.

La gent, que  abans s’alimentava de peix, carn i verdura  va passar a menjar 
peix i verdura i ocasionalment carn, ja que la gent rica era la única que es podia 
permetre menjar carn més cops, perquè van començar a aparèixer les classes 
socials. 

Per això, les diferents classes van començar a vestir diferent, els rics amb roba 
molt elegant, (?) i materials de primera, de millor calitat... perquè s’ho podien 
permetre, però els pobres es feien la roba ells mateixos i amb llana o cotó, de 
molta calitat, ja que l’extreien del seu bestiar perquè no es podien permetre 
comprar roba.

Aquí  podem observar les restes de les muralles que han estat  restaurades 
actualment. 



També es pot observar el castell, que, més tard, el segle XVIII, en la revolució 
industrial,  va ser abandonat, ja que  no necessitaven defensar-se, perquè no 
tenien enemics ni raons per ser-ho. 

Si em segueixen podran veure aquesta fàbrica, una de les més  importants de 
l’època,  era una  fàbrica  gran,  com totes,  ja  que  tenien molta  maquinària  i 
personal, perquè així pujaven els beneficis. 

Seguien havent diferencies socials grans, però algú havia millorat. 

La gent  vestia amb roba simple i vella, perquè  no guanyaven el suficient per 
comprar-se més roba i se la feien ells, perquè els amos els hi pagaven poc per 
així ell ser més ric.

Com podreu saber, avui en dia la majoria de gent té cotxe o algun vehicle, però 
no sempre ha sigut així, perquè les condicions econòmiques no ho permetien o 
perquè la tecnologia no havia avançat prou.

Si entrem a aquesta sala podrem observar els vehicles que s’utilitzaven a partir 
de la 1a revolució industrial. 

Abans d’aquest fet  es desplaçaven gràcies a la força animal, però un cop va 
haver la indústria, es van començar a crear algun que altre cotxe, però esta clar 
que era per la gent rica, perquè eren molt cars, perquè hi havia molts pocs i era 
una cosa nova.

Aquí finalitza la visita, espero que els hagi agradat.
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