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Aquesta investigació tracta de respondre a l’interrogant següent: com 

l’escultura ambiental pot intervenir en la reestructuració d’un paisatge degradat i 

millorar-ne la qualitat estètica i mediambiental i  també la qualitat de vida d’una 

comunitat? 

Partim de la premissa que avui dia l’accelerat creixement i desenvolupament 

de les ciutats comporta l’absència d’espais representatius i significatius tant en el 

paisatge urbà com rural, fet que deixa al descobert cicatrius visibles, com ara: 

terrenys erms en desús, abocadors insalubres abandonats, rius i llacs contaminats, 

terrenys agrícoles sobreexplotats, entre d’altres. 

Dins d’aquest context, l’escultura ambiental emergeix com un element 

potencial de transformació i, per tant, influent en la percepció i la interpretació del 

paisatge en general, que genera canvis en el relleu, introdueix d’espècies vegetals, 

sistemes de filtració d’aigües, entre altres elements que contribueixen a la 

regeneració del lloc i també a ajudar a enfortir el contingut simbòlic i social d’aquest. 

Per a fer-ho, proposem diverses eines metodològiques per a l’elaboració d’un 

projecte ambiental, partint de la idea que el paisatge ha de ser analitzat com a 

document social, és a dir, considerant factors com ara la identitat del paisatge, la 

forma i el contingut d’aquest. 

 En el primer capítol fem un recorregut dins del context històric i artístic de 

l’escultura ambiental. En el segon capítol abordem el context de la intervenció, és a 

dir, els elements morfològics i simbòlics que cal considerar en la concepció inicial de 

l’obra.  

En tercer capítol analitzem dos sistemes d’intervenció a partir del recurs sòl i 

del recurs aigua, plantegem eines de diagnosi, de sanejament, maneig del relleu, 

sistemes de replantació i sistemes de filtració, com a aspectes que cal considerar en 

la concepció i l’execució de l’obra. 

 

 



En el quart capítol, la construcció d’un entorn participatiu és considerat dins 

de la pràctica artístico-ambiental, i amb això, l’acció de la comunitat. Incorporem 

diverses eines d’anàlisi vinculades més directament al pla social, com ara els 

aspectes identitaris que aproximen una comunitat a un lloc, l’imaginari col·lectiu, els 

usos i els comportaments referits a un lloc. D’aquesta manera visualitzem el projecte, 

a partir de una xarxa d’acció multidimensional que reconeix tots els actors de la 

societat com a elements indispensables en la construcció i la transformació del 

paisatge. 

 

 


