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TORRENT DE CAN DOMÈNEC

Són caçadors recol·lectors �

Són nòmades �

Viuen en campaments a l’aire lliure a la 
plana � o en coves a les muntanyes, a prop 
dels rius

Descobreixen el foc �

Fan pintures rupestres

Les seves activitats no tenen gaire 
incidència sobre el medi natural �





SITJES DE LA UAB

Viuen de l’agricultura i la ramaderia �

Són sedentaris �

S’estableixen en poblats

Viuen en cabanes semiexcavades
fetes de fang i branques prop dels 
camps de conreu ocupant la plana�

Elaboren noves eines �

Fan ceràmica �

Incidència en el medi natural �





CABANA DE CAN BERTRAN

Ocupen la plana vivint en cabanes 
semiexcavades formant poblats o en 
tendes (poblats estacionals) �

Utilitzen els metalls per fabricar 
objectes �

Desenvolupen rutes comercials 
intercanviar metalls 





POBLAT IBÈRIC DE CA N’OLIVER



Viuen de l’agricultura i la ramaderia �

Comercien amb altres pobles de la mediterrània: grecs, cartaginesos i 
romans �

Inicien la vida urbana vivint de forma permanent en poblats situats 
dalt dels turons i llogarrets a la plana �

Les cases són  de pedra i fang �

Desenvolupen la metal·lúrgia del ferro �

Introdueixen el torn de ceràmica, nous conreus, la moneda i 
l’escriptura �

La relació home/medi segueix sent una continuïtat dels períodes
anteriors �





VIL·LA ROMANA CAN CANALETES



Nova explotació del territori: viuen en ciutats o vil·les �

Les ciutats són els centres polítics, culturals, religiosos i econòmics del 
món romà

Les vil·les són grans explotacions agrícoles formades per un conjunt 
d’edificis (residència i dependències agràries) i els camps de conreu �

Milloren les tècniques agrícoles dels ibers �

Construeixen una xarxa important de calçades (vies romanes) �

Importància del comerç (llarga distància via marítima) �

Neix el cristianisme

La relació home/medi segueix sent equilibrada, tot i que laincidència
sobre l’entorn augmenta amb el creixement demogràfic, l’extensió dels 
conreus, l’explotació del bosc i dels recursos miners, etc. �





ELS MALLOLS

Caiguda de l’Imperi Romà (crisi)

Els visigots (pobles bàrbars = estrangers) ocupen el nostre territori �

Les ciutats perden importància

Ruralització de la societat �

Descens de la població �





SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA 
DE LES FEIXES



Continuen entrant pobles de procedència diversa (sarraïns i francs) al 
territori i axiò fa que sigui un període d’inseguretat per a la població �

La poblacó habita les zones protegides de les muntanyes: els vessants
assolellats i les petites valls �

Viuen en cases molt senzilles (masos), disperses entre elles  i 
organitzades al voltant d’una parròquia�

El cristianisme juga un paper molt important (esglésies) �

Es transforma el paisatge ja que els pagesos dels masos medievals 
feixen els vessants de les muntanyes per aconseguir espais per a 
conrear �





CASTELL DE SANT MARÇAL

Es construeixen castells per a protegir la població. La gent a canvi paga un 
impost al senyor feudal �

La població s’estabilitza i creix �

La gent decideix anar a viure a la plana �

Les cases de pagès són més grans i envoltades de camps de conreu �

La situació de perill a poc a poc desapareix �

Les ciutats es recuperen i el comerç torna a ser important

Es comença a incidir en el paisatge d’una manera significativa a mida que 
les necessitats d’espai conreable i de combustible obliguen a guanyar 
terreny al bosc �





La població viu majoritàriament a la plana: en pobles o 
masies �

La masia és una gran explotació agrària i/o ramadera
formada pels edificis residencials i funcionals i els camps de 
conreu (recorda que s’assembla a una vil·la romana) �

El poblament a Cerdanyola continua sent dispers en forma 
de masies organitzades al voltant de la parròquia de Sant 
Martí i de Sant Iscle �

La transformació del paisatge és més forta i el bosc cada 
vegada recula més �







Predomina el poblament concentrat �

El poble de Cerdanyola neix al 1828  i s’acabarà convertint en una 
ciutat�

La gent viu en cases i en blocs de pisos �

L’agricultura perd importància respecte l’activitat industrial que canvia 
totalment les formes de vida �

La relació home/medi es trenca transformant negativament i de forma 
radical l’aspecte del paisatge �

Les causes estan lligades al procés d’industrialització: la 
sobreexplotació del medi i dels recursos naturals, el desenvolupament 
de les vies de comunicació, el creixement incontrolat de les ciutats i 
zones residencials, la contaminació … �



... i el present ?




