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Katia Hueso Kortekaas, biòloga per la Universitat de Leiden (Països Baixos) i doctorada en 
gestió cultural del patrimoni de la sal per la UB, ens parlarà de “La patrimonialització de 

les salines tradicionals a Europa: Lliçons pel patrimoni modest”. 

 

 

La patrimonialització de les salines tradicionals que es troben en desús poden ser una 
manera, no només de recuperar el seu patrimoni, sinó com una eina pel seu 
desenvolupament local sostenible que transcendeix de lo merament patrimonial. En un 
estudi realitzat en dotze salines europees (nou a Espanya i tres a Dinamarca, Eslovènia i 
França) que es troben en diferents estats de desenvolupament del procés per posar-los en 
valor, Catalunya conta amb un ric llegat saliner, amb una gran diversitat de paisatges de la 
sal i persones que hi viuen d’ell. Mitjançant un estudi comparatiu d’aquestes salines (entre 
les que es troben les de Gerri de la Sal), podem identificar bones practiques i extreure 
conclusions sobre el que funciona i el que no, a l’hora de posar en valor el patrimoni natural, 
cultural i humà d’aquests espais.  

Els processos de patrimonialització més consolidats ens demostren que el caràcter 
multifuncional dels paisatges de la sal poden ser aprofitats per oferir un ventall de productes 
i serveis molt diversos, que van més enllà de la producció de la sal. Idealment, aquests són 
compatibles amb la conservació dels valors de l’espai al temps que permeten un 
desenvolupament socioeconòmic local i sostenible. No es tracta de copiar les experiències 
d’èxit, sinó de buscar la identitat local, pròpia i única que permeti dissenyar i desenvolupar el 
seu camí. Els resultats que s’extreuen dels diferents casos d’estudi poden servir, a més a 
més, de model per altres tipus de patrimoni productiu modest en l’àmbit rural. 
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Katia Hueso Kortekaas és biòloga per la Universitat de Leiden (Països Baixos) i ha realitzat 
el seu doctorat en gestió cultural sobre el patrimoni de la sal a la Universitat de Barcelona. 
Ha treballat des de 1994 com a consultora en projectes de medi ambient i desenvolupament 
local en diversos països d’Europa, Amèrica i Àfrica. Des de 2002 dirigeix l’ Institut del 
Patrimoni i Paisatges de la Sal / IPAISAL, entitat que treballa a favor de la investigació, 
posada en valor i difusió del patrimoni cultural, natural i humà de la sal i els seus paisatges, 
tant a Espanya com a l’estranger. A més és professora associada de la ICAI/Universitat 
Pontificia Comillas de Madrid. 

 
Lloc: Auditori Pompeu Fabra 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
Via Laietana, 39, 5a planta. 08003 Barcelona 
 
Hora: 18.30 h 
 
Entrada gratuïta. Cal fer inscripció prèvia per telèfon 93 780 37 87 o bé per correu electrònic 
a  secretaria@amctaic.org 


