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Després

INTRODUCCIÓ

El present projecte te l’objectiu de posar en
valor les tombes medievals de Can Robert,
evitar la seva erosió i ordenar l’accés dels
visitants. Els treballs que es van dur a terme
durant l’any 2009 van consistir en la
delimitació de les tombes conegudes amb
tanca de fusta. Amb els nous treballs
realitzats durant l’octubre del 2011 s’ha
ordenat l’espai propi de les tombes
permetent la circulació.
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1 Delimitació de l’espai de la necròpoli
1.1

Delimitació de l’espai de la necròpoli

Per assegurar que l’espai quedi més protegit davant l’erosió s’han instal·lat uns troncs de fusta
seguint l’orografia de la zona de forma que s’han creat unes feixes delimitades per pals de castanyer.
S’han col·locat esglaons de fusta, que són pals de fusta més curts i estrets situats al llarg de la traça
que condueix els visitants per la zona de la necròpoli.
S’ha aportat grava als entorns de les tombes per evitar el trepig directe i per a delimitar clarament on
estan situades. Algunes de les tombes coincidien amb l’antiga traça del camí de Can Robert a Can
Pobla, de manera que eren trepitjades constantment. Amb aquesta delimitació es pretén evitar
aquest trepig.
Inicialment estava previst fer l’aportació de graves a tot l’entorn de la necròpolis, però durant
l’execució es va decidir no col·locar grava al llarg de la traça, ja que es veia de forma molt més clara i
es conduïa el visitant més fàcilment.

Esquema del perfil final

1.2

Plantació arbustiva

La plantació s’ha dut a terme en diferents punts de l’entorn de la necròpoli, per ajudar a delimitar
l’itinerari intern i les tombes. S’han plantat Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, Erica multiflora i
Ulex parviflorus.
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Inici de l’itinerari dins de la necròpoli, mirant cap
amunt.

Delimitació de les tombes de l’esquerra i vista de la
traça i els esglaons de fusta.

Delimitació de les tombes de l’esquerra i plantacions.

Inici de l’itinerari mirant cap avall; s’observen esglaons,
grava i brancatge.

Delimitació de les tombes de la dreta i plantacions.

Tram final de l’itinerari, mirant cap amunt.
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Vista general de la necròpolis, des de dalt.

Vista general de la traça, des de dalt.

2 Altres arranjaments
Restauració d’alguns dels travessers degut al pas de la gent per sobre la tanca. Per evitar que es
torni a malmetre la tanca i que els visitants intentin passar per l’antiga traça del camí s’ha col·locat
brancatge just a davant, de manera que no és possible passar per sobre. També s’ha aprofitat la
col·locació de grava per esborrar la traça antiga.

Situació abans dels treballs.

Situació després dels treballs.

CONCEPTES CLAU: Patrimoni cultural, necròpoli, delimitació, plantacions.
TÈCNIQUES APLICADES: Esglaons de fusta, brancatge, plantacions.
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