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EDITORIAL 

Novament, amb un cert retard sobre la data d'aparició, teniu a les vostres 
mans un altre número de la Revista Catalana de Geografia. Si el número 
2 sortia durant l'estiu, amb una esplèndida imatge de Montserrat a la 
darreria del segle XVI, quan la muntanya cremava pels quatre costats, 
aquest número 4 surt tractant de manera especial el problema dels incendis 
forestals, a la portada i a un dels articles de la secció de cartografia. Aquell 
número 2 que s'iniciava amb unes visions geogràfiques del professor 
Bosque sobre l'Alpujarra va ésser presentat a aquella espectacular comarca 
granadina, fet que recollim a la secció d'informacions; malhauradament 
ni els retards d'aparició varen permetre de corregir unes grans errades que 
apareixien a algun peu d'il·lustració. La responsabilitat que suposa 
l'augment constant de la difusió de la Revista Catalana de Geografia 
ens esperona i obliga a evitar aquestes errades que masses v egades 
resulten inev itables. 

Si aquell número s'obria a Espanya, aquest ens obra al món. La nostra 
Revista, com podeu veure, comença amb unes v isions geogràfiques de 
l'arxipèlag de Cap Verd que surten de l'experiència de Lluís Mallart. 
Seguidament presentem dos articles de Cartografia. Un, el de l'equip de 
Teledetecció de l'Institut Cartogràfic de Catalunya que avalua l'impacte 
dels incendis forestals de l'estiu del1984 a Catalunya i que vol mostrar la 
utilitat de les tècniques de la teledetecció en l'anàlisi i, fins i tot, prevenció 
dels incendis. L'altre del senyor Fernando Aranaz del Río Dirección 
General del Instituta Geografico Nacional i senyor josé Catalan Chilleron 
Dirección General de lnnovación Industrial y Tecnología que aporten un 
mètode per avaluar la qualitat dels productes cartogràfics. En la Secció de 
Ciències de la Terra, la climatòloga María del Carmen Moreno presenta un 
resum de la seva tesi de Llicenciatura en què comparava climatològicament 
dues conques fluvials, una andalusa i una catalana. Finalment, i com a 
geografia s'obre una nova secció de debat dels problemes metodològics i 
conceptuals de la disciplina avui en la qual s'espera una participació 
àmplia. 

Les informacions i la crtttca de llibres tanca aquest número. No hi ha 
pogut ésser inclosa la necrològica de josep Iglésies, que entrarà però al 
número 5, per donar testimoni d'aquell geògraf combatiu que ens ha deixat; 
amb josep Iglésies desapareix el darrer sobrevivent de la ponència per a la 
Divisió Territorial de Catalunya que encara espera la seva hora. 
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CAP VERD. 
RESULTATS I REFLEXIONS 

ENTORN D'UN VIATGE D'ESTUDIS 

Ara, quasi un any després d'aquell viatge realitzat 
al juliol de 1985, després d'haver conviscut -encara 
que només disset dies- amb la gent capverdiana, des
prés d'haver posat en ordre els documents i les notes 
de camp, i d'haver reflexionat sobre aquell Estat 
minúscul, tornaria, sense cap mena de dubte, i potser 
per molt de temps, a Cap Verd. 

Una conclusió aquesta radicalment oposada a les 
impressions que em provocaren les primeres imatges 
que vaig rebre d'aquell arxipèlag. Aterrar a l'illa de Sal, 
és realment impressionant, desconcertant. Intentar 
descriure el que es veu des de la finestreta de l'avió, 
mestre l'aparell va perdent altura, tot preparant-se per 
a l'aterratge, és impossible a causa de tan profunda
ment personal i íntim com resulta. 

En dècimes de segon, per la meva ment, varen 
passar tots els llibres i articles que vaig utilitzar durant 
un any i que m'havien ajudat a preparar el viatge. Cap, 
ni un sol, va tenir la gentilesa de preparar-me per a 
aquella rebuda visual. 

La bufetada d'aire calent que ens va acompanyar, 
mentre tot caminant ens traslladàvem a la terminal de 
l'aeroport, m'impossibilitava d'acceptar que, en aque
lles terres, hi visqués un poble, que aquella inflexible 
aridesa que absolutament tot ho dominava permetés 
l'assentament de 31 0 000 humans, que les pedres com 
a ombra no acostumen a ésser ni patrimoni, ni font de 
riquesa. Pensant en la gent del grup i en mi mateix, 
únicament veia, i amb una certa desesperació, disset 
dies per endavant que havien de passar com més ràpi
dament fos possible, i acabar així, amb aquell mal son. 

Segons després que un soldat marqués amb el seu 
tampó els passaports i observés la legalitat dels vissats 
aixecant en prou feines tres dits de damunt la taula, tot 
va canviar. Entrar en el vestíbul d'aquell aeroport va 
ser un altre impacte, un altre xoc. El tràfic, el movi
ment humà, els crits i els sorolls inidentificables i múl
tiples, no lligaven quasi de cap de les maneres amb el 
que havíem deixat a fora feia uns instants. Semblava 
com si la vida únicament es desenvolupés sota aquella 
teulada. 

Aquestes varen ésser les primeres impressions 
que vaig tenir en arribar a aquell país. Impressions 
que, de mica en mica, i després de conèixer el poble 
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capverdià, el seu esforç, la seva capacitat de resistència 
i, sobretot, la consciència de coHectivitat existent, 
desembocaren en paraules i pensaments d'admiració i 
de lloança cap aquella petita comunitat. 

El rerefons d'aquest article, la idea subjacent entre 
totes les lletres que el conformen, no és cap altre que el 
d'amiració i reconeixement cap una comunitat que silen
ciosament i amb un esperit de lluita, sacrifici i superació, 
reafirma, un cop més, la importància dels valors cultu
rals enfront un medi físic on no és gaire còmode, ni de 
bon tros, l'assentament i desenvolupament humà. 

L'existència d'un territori que sembla quasi esgo
tat, i d'una comunitat que nega aquesta evidència amb 
l'esforç col·lectiu i quotidià, procurant amb més o 
menys èxits, noves fesomies i nous rendiments a la 
seva castigada i vella terra, és, sens dubte, una mostra 
gran i evident de resposta cultural. 

És evident que l'aridesa del paisatge capverdià, on 
l'erosió i la manca periòdica de precipitacions han 
estat i són la tònica dominant, dificulta molt el desen
volupament de qualsevol tipus d'activitat humana. 
Cal, però, buscar raons, no solament en les caracterís
tiques del medi geogràfic en particular, sinó també, en 
d'altres aspectes i circumstàncies que, ben segur, ens 
adjudaran a comprendre millor aquest país. Aspectes i 
circumstàncies que, a la curta o a la llarga, són tan o 
més transcendents que els elements pròpiament físics. 
Així, per exemple, s'ha de tenir present una gestió 
sòcio-econòmica i política dolenta, producte dels cinc 
segles de submisió colonial, que dominà aquell dimi
nut espai geogràfic i la seva població. Una població, la 
capverdiana, que encara avui ha de suportar la pesada 
herència del passat, però que a poc a poc la supera i 
transforma. Dics i murs de contenció, parceHació i 
forestació, escoles i dispensaris, camins i carreteres, 
són, entre d'altres, manifestacions prou significatives 
que demostren un interès suprem no per sobreviure, 
sinó per, senzillament, viure. 

A uns 445 km a l'oest de les costes senegaleses, es 
localitza aquest petit ecosistema insular compost de 
deu illes (nou de les quals són habitades) i vuit illots, 
que comprenen una àrea marítima de 63 000 km2• 

Aquest conjunt d'illes conformen el territori de la 
república de Cap Verd, petit Estat que va obtinir l'any 
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1975 la independència política, després de 515 anys de 
submissió colonial a Portugal. 

Amb una extensió territorial de 4 033 km2, Cap 
Verd, és, després de Seychelles, Sao Tomé i Príncipe, 
Comares i Maurici, el cinquè Estat africà més petit. 

Geològicament aquestes illes són d'origen volcà
nic. Formen part integral, des del punt de vista vulca
nològic, de la denominada àrea de la Macaronèsia, 
conjuntament amb els arxipèlags de Canàries, Salvat
ges, Madeira i Açores. 

El paisatge de la majoria de les illes capverdianes 
recorda constantment el seu origen i formació. De 
totes maneres, la que amb més magistral elegància ho 
demostra és Fogo. Fogo, l'illa-volcà per excel-lència 
del país, té el seu màxim exponent en el volcà de Fogo, 
un gran con de 2 986 metres d'altitud (El Pico), cota 
màxima del país. Pels seus voltants, amb més quanti
tat, però també per la resta de la superfície de l'illa, 
s'observa un gran nombre de volcans paràsits de petita 
extensió. Cendres volcàniques, l~ves cordades o 
pahoehoes, colades de formació antiga o més recent, 
conformen un paisatge difícilment comparable al d'al
tres illes del país. 

Entre juliol i agost de 1952 s'enregistrà la darrera 
erupció volcànica en aquesta illa. 

Recordo amb gran satisfacció que mentre visità
vem la ciutat de Praia, a l'illa de Santiago, just tres dies 
abans de marxar de cap a Fogo i amb la intenció d'arri
bar fins a dalt del cràter del volcà (cosa que només 
alguns membres del grup assolírem, gràcies, però, a 
l'ajut i guia dels illencs), vàrem tenir l'oportunitat 
d'assistir a la projecció d'un documental científic fil
mat i realitzat sobre la citada erupció. Aquest docu
mental va ésser assesorat i dirigit per un dels geogràfs 
que més ha aprofundit i treballat les terres capverdia
nes. Es tracta del doctor Orlando Ribeiro, persona a la 
qual també vàrem tenir el plaer de conèixer i amb qui 
conversàrem, ja que era a Praia en motiu de la projecció 
del documental. 

Des d'un punt de vista orogràfic es poden distin
gir dos grups diferents d'illes. Un, on el predomini 
muntanyenc és quasi absolut i que comprendria les 
illes de Santiago, Fogo, Brava i Santo Antio . L'altre, 
amb les illes de Sal, Maio, Boa Vista, Sao Vicente i Sao 
Nicolau, on el terreny, en canvi, és bàsicament pla 
alterat únicament per lleugeres ondulacions. 

Climàticament Cap Verd és situat dins de la zona 
de lluita d'influències entre els alisis del nord, e1 
monsó atlàntic i les masses d'aire continental proce
dents del Sahel. És aquest últim el que predomina i 
que conforma un clima marcadament àrid, les caracte
rístiques principals del qual es centren en un vent 
constant i en les precipitacions irregulars que han 
donat i donen lloc a cicles de sequeres llargs. 

Foto 3: Aeroport de l'illa de S3.o Viceme. Un paisatge àrid 

Foto 4: Volcà de Fogo . Vessant septentrional (f oto : Marisnl Abad i Carles Virx,ili ) 
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Les temperatures oscil·len entre els 30°C i els 
13°C. La mitjana anual és d'uns 20°C, la mitjana màxi
ma, de 24°C i la mínima de 16°C. Quant, a les precipi
tacions, a les terres baixes, oscil·len entre 100 i 200 mm 
anuals; a les àrees muntanyoses, la màxima anual és 
d'uns 1 000 m. Tot i així, la característica principal 
d'aquestes precipitacions és la seva irregularitat. 

L'aigua per a les necessitats de la població s'obté 
mitjançant uns pocs pous, les fonts públiques i 
camions cisterna. Una escena quotidiana i fàcilment 
observable durant gairebé tot el dia és la formació de 
llargues cues, principalment de dones i noies, davant 
una font o camió cisterna, per aconseguir una mínima 
quantitat d'aquest líquid element i bàsic. S'ha de tenir 
en compte que aproximadament un 90% de les cases 
capverdianes no disposen d'aigua canalitzada. 

La manca de vegetació és una altra constant a 
quasi totes les illes; quasi, perquè en algunes es poden 
trobar racons de gran frondositat respecte l'entorn 
general. Això és el que s'esdevé a l'interior de les illes 
de Santiago i de Brava i al nord de Santo Antao, prin
cipalment. La palmera cocotera, el blat de moro, la 
canya de sucre i el plataner són la base del conjunt 
vegetatiu de les illes capverdianes. També el drago, el 
pi, els cafetars, arbres de pa, i fins i tot alguns ceps són 
espècies que es poden localitzar en algunes de les illes, 
però en àrees molt concretes. 

Amb un vent dominant, amb una manca de plu
ges però que quan es produeixen ho fan de forma 

(Foto: Marisol Abad i Carles Virgih) torrencial, i arn b una manca generalitzada de vegeta-
ció, l'erosió, tal i com ja s'ha dit anteriorment, té en 
aquestes terres un alt protagonisme i és, sens dubte, 

Foto 5: Paul : conreus de canya. lila de Santo Antào (Foto: Mamo/ Abad i Carles Virr.ib) l'enemic principal. El govern, conscient de la impor

H: .( ·.e;, 11 " 1 ·llUll "\' IDH7 · , -olum li 

tància que per al desenvolupament general del país 
representa mitigar al màxim els efectes que sobre el 
sòl produeix l'erosió, intenta combatre-la mitjan
çant diferents plans. Un d'ells és la campanya de 
forestació que s'està duent a terme en algunes illes. 
Fogo, Maio, Brava, Santiago o Santo Antao alternen 
fracassos i èxits en l'intent d'aconseguir l'espècie 
d'arbre o d ' arbust que més s'acopli a les necessitats, 
predominant sobreto~ alguns tipus d'acàcies. L'es
forç governamental és fortament secundat per la 
població que col· labora de formes diverses per tal de 
salvaguardar el poc sòl productiu i de recuperar, en 
el possible, el molt terreny inutilitzable. 

El desequilibri de la fragilíssima relació que es 
desprèn de la subsistència provoca, si més no, grans 
transtorns i trasbalsos, tant en l'àmbit social, com en 
l'econòmic, com · en el polític, en la comunitat que 
bàsicament es manté d'aquella subsistència. El poble 
capverdià, davant de la vulnerabilitat i fragilitat del seu 
medi i de la seva mateixa existència, intenta reforçar 
aquella relació. Cuida i protegeix, amb tot el que té a 



8 visions geogràfiques 

Foto 6: Paisatge subtropical a l'iJia de Santiago 

l'abast, el seu medi. Un d'aquests esforços, per citar
ne algun exemple, és el que està realitzant l'Associaçdo 
dos Amigos da Naturaleza (AAN), a Mindelo, illa de 
Sao Vicente. Aquesta illa recorda, per la seva aridesa i 
els seus turons fortament erosionats per la contínua 
acció del vent, les illes més orientals del país, Sal, Maio 
i Boa Vista. Aquest paisatge, altament desolador, xoca 
amb la dinàmica que genera un dels assentaments 
humans més importants del país, Mindelo. Mindelo, 
port comercial i enllaç marítim internacional, és un 
nucli urbà que reuneix totes les condicions per ser 
classificat de ciutat. Hi resideixen prop de 37 000 per
sones que desenvolupen activitats relacionades princi
palment amb el port, drassanes, comerç, indústria 
manufacturera i també amb les administratives, ja que 
Mindelo és la capital de l'arxipèlag de Sobrevent. 

Deixant a part la ciutat, la resta de l'illa no ofereix 
cap tipus d'avantatge per a un assentament humà esta
ble. L'AAN, gràcies al potencial humà que d'una 
manera desinteressada aglutina, intenta transformar a 
la curta o a la llarga, la fesomia de l'illa. "Volem una 
illa verda, i tard o d'hora ho aconseguirem", és el que 
moltes persones en forces ocasions em varen comuni
car. Realment, s'ha de dir, que en àrees localitzades de 

(Foto: Marisol Abad i Carles Virgili) 

l'illa, el paisatge ja és distint a la tònica general. Con
cretament, del camp d'aviació a la ciutat de Mindelo 
(12 km), la plantació d'acàcies -acàcia americana- i de 
causàries produeix una alteració significativa del pai
satge. Altres localitats de l'illa, com Ribeira de Vinha 
i Badia de Gatas, tenen ja un aspecte diferent amb la 
plantació sistemàtica d'arbres i arbusts. 

La constància i la cura que aquesta gent propor
ciona a la seva terra són difícilment descriptibles. Vells 
i joves, adults i infants aprofiten llargues estones per 
col· laborar en l'intent perquè d'aquí a cent o dos-cents 
anys la fesomia de Sao Vicente sigui potser una altra. 

Les magnífiques i solitàries platges capverdianes 
veuen alterat tot sovint -sigui al capvespre en alguns 
casos, sigui a la matinada en d'altres-l'harmònic ritme 
que com a únic so produeixen les suaus onades. Grups 
de dones i d' infants esperen, tot xerrant les unes, tot 
jugant damunt la sorra els altres, l'arribada de la pesca 
diària. 

La manca d'una infrastructura interna mínima
ment coherent fa, per exemple, que el peix i els crusta
cis siguin aliments molt poc consumits, per regla gene
ral, entre els habitants dels interiors de les illes. El 
recurs econòmic que representa la pesca a escala 
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Foto 9 : Cunrt·u ~ d ~.: (Jny.l .1 1~ vu l t~ de P.tul .1 S.uuu Ant:iu 

Foto 10 : Ribei ra Grande a l'illa de San to Amio, amb els vessants mo lt eros ionats 
(f-om: Mariso/ Abad i Carles Virgilt) 

(l ·utu: A/,msol A/J<1d 1 C o·/cs \ '¡rgt!t) 

industrial tot just ara comença a ser potenciat pel 
govern. La pesca de caràcter artesanal és present a 
quasi totes les illes habitades del país, però té un 
desenvolupament més fort a les illes de Sal, Maio, Boa 
Vista i Sao Vicente. Illes que, per altra banda, es carac
teritzen per les seves nul·les possibilitats agrícoles. En 
canvi, Santiago, Santo Antao, Brava, Fogo i Sao Nico
lau, alternen els dos subsectors com a font primera de 
subsistència. L'agricultura de secà és la que domina 
majoritàriament en el paisatge agrícola als interiors 
d'aquestes illes. Blat de moro, canya de sucre, fesol, 
plàtan, coco, mango, papaia i mandioca, conjuntament 
amb l'arròs (importat), són, entre d'altres, els produc
tes bàsics en l'alimentació capverdiana. 

Un dels èxits aconseguits, deu anys després de la 
independència, és el de la sistemàtica eradicació de la fam 
entre la població. El nivell de vida, sota barems del món 
occidental, és baixíssim. L'alt nivell de la qualitat huma
na, també sota barems del món occidental, és difícilment 
quantificable. La sensibilitat, la tendresa, la cordialitat, el 
cooperativisme i l'exquisida germanor que desprèn i 
irradia l'ambient és, sota el meu modest punt de reflexió, 
part intrínseca del patrimoni capverdià. 
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Foto 11 : Persone~ i an imals es ~oncentrcn als escasus d ipOsits d'a igua, al nord de l'i lla de Santiago (Foto: Marisol Abad t c,r/es Vzrgt!i) 

La història d'aquest país, els fonaments d'aquesta 
petita comunitat són veritablement cruels. Us recoma
no, per aquest bàsic i fonamental aspecte, la lectura 
dels llibres d'António Carreira, un dels historiadors 
capverdians que més magistralment ha aprofundit 
sobre el seu poble. Esclavitud, sequeres, fams, morts, 
emigracions, submissió social i política formen part 
també del patrimoni cultural capverdià. No és estrany, 
doncs, que en cap moment es detectin signes de resig
nació i impotència entre la col-lectivitat davant l'es
forç sobrehumà que ha de realitzar per a la consecució 
de mínimes millores socials. Ben al contrari, tot aquest 
patrimoni provoca enèrgiques respostes en la col-lecti
vitat capverdiana, enfront de la cerca de la seva pròpia 
consolidació . Aixó és el més fàcilment captable per 
aquestes terres. 

La infrastructura sanitària, l'alfabetització d'adults, 
l'escolarització d 'infants són algunes de les grans 
millores aconseguides per un poble que ara fa tot just 
deu anys partí totalment de zero. Un poble que amb el 
seu esforç per millorar la seva qualitat de vida lluita 
diàriament per la consolidació de l'aconseguit, i mira 
amb esperança noves metes. 
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Fo to 12: Camps de conreu als vessants de l'illa de Santo Antào, juntament amb la de Brava, 
la més agrícola (Foto: Mariso/ Abad i Carles Virgih) 
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Foto 13: Cal sovint fer llargues caminades per a proveïr-se d'aigua, al nord de l'illa 

Foto 14: La pesca artesanal és un dels grans recursos alimentaris de Cap Verd. Tarrafal a l'illa de Santiago 

(Foto : Marisol Abad i Carles Virgih) 

(Foto: Marisol Abad i Carles Virgih) 
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foto 17: Petit nucli dc població al municip i agrícola dc Paul, a l'illa dc Santo Antio 

Si bé la comunitat capverdiana és en definitiva el 
subjecte i actor principal de la progressiva transforma
ció, del desenvolupament i organització interna del 
seu país, s'han de buscar d'altres circumstàncies que, 
d'una o d'altra manera, han contribuït, han possibili
tat, més ben dit, han facilitat que aquesta reconstruc
ció nacional es pogués i es pugui dur a terme. Em refe
reixo a la política seguida pels dirigents capverdians 
una vegada aconseguida la independència. Una políti
ca, l'exterior, sòlidament definida, i que, des del pri
mer dia, apunta i es defineix obertament aliada de la 
neutralitat, de la col-laboració, i de la cooperació amb 
tots els pobles que conformen la comunitat interna
cional. Cap Verd és un país que necessita l'ajut exte
rior per al seu desenvolupament. Organismes i agèn
cies internacionals (FAO, UNESCO, ONUDI, CEE, 
etc.) col·laboren directament en el rellançament del 
país. Experts i tècnics procedents de distints països 
(Cuba, URSS, Suècia, Alemanya Oriental, Canadà, 
Dinamarca, Portugal, etc.) cooperen amb les institu
cions nacionals. Ajudes financeres de països com els 
EUA, França, Bèlgica, Bulgària, entre d'altres. Per 
últim, no es pot oblidar la importantíssima ajuda 
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(Foto: Marisol Abad 1 Carles Virgili) 

que, directament o indirectament, proporcionen els 
més de 300 000 capverdians disseminats arreu del 
món. L'any 1977, per exemple, les transferències 
efectuades per aquests capverdians arribaren a 
78 100 000 escuts. Les exportacions, aquell mateix 
any, representaren 42 300 000 escuts. 

No voldria acabar sense citar aquella conversa 
que vaig mantenir amb el doctor Orlando Ribeiro 
(moments abans de la projecció del document sobre 
l'erupció que es va produir l'any 1952 a l'illa de Fogo, 
a la qual ja he fet anteriorment referència). Una con
versa que, sens dubte, va introduir dins meu un gran 
cúmul de llacunes i d'incògnites, però, al mateix 
temps, de gran curiositat i d'interès. L'estimat professor 
va dir-me -referint-se a Cap Verd- que ens trobàvem en 
unes terres amb un contingut riquíssim. Que era una 
llàstima que moltes de les dinàmiques humanes que es 
produïen i desenvolupaven per aquestes illes, no fossin 
ni mínimament percebudes per l'observador. 

Tornar al Cap Verd? Sí, sens dubte. 

Lluís Mallart i Casamajor 
Coordinador de la Secció de Petits Països i Territoris. CIDOB 
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Cap Verd en xifres 

Font: Lluís MALLART i CASAMAJOR. Cap Verd, la gent i el 
seu entorn . Editorial Oikos-Tau. Barcelona 1986. 

Nom oficial: República Democràtica de Cabo Verde 
Extensió: 4 033,4 km2 

Població: 310 000 h (1984) 
Capital: Praia 40 000 h (1984) 
Altres nuclis urbans: Mindelo, Sao Felipe 
Llengua: portuguès i crioll portuguès 
Religió : catòlica (90% ) 
Taxa de creixement de la població: 1,9% (1978/ 81) 
Percentatge de població urbana: 25% (1978/ 81) 
Taxa d'alfabetització de la població adulta: 37% (1970) 
Taxa d'inscripció escolar: elemental 76% (1980) 

secundària 23% (1980) 
Esperança de vida : 61 anys (1980) 
Taxa de mortalitat infantil: 83,0%o (1980) 
Medicaments : 14,2%o (1977) 
Nombre de telèfons: 5%o (1977) 
Nombre de ràdios: 14%o (1978-80) 
Carreteres (empedrades principalment) : 2 000 km 
Moneda: escudo de Cabo Verde (un dòlar $ = 76,06 escuts) 
(s ep t. 1983) 
Recursos principals: agricultura i pesca 
Exportacions: 6 000 000 $ (1981) 
Importacions: 55 000 000$ (1981) 
Renda per càpita: 288$ (1981) 
Organismes i agències internacionals: OUA, ONU, ONUDI, 
UIT, UPU, OMS, FAO, FMI, GATT, IATA, UNESCO, 
UNICEF 
Forma d'Estat: República. Democràcia parlamentària 
President: Arístides Pereira 
Primer Ministre: Pedro Pires 
President de l'Asamblea Nacional Popular: Abílio Duarte 
Partits polítics: Partido Africano da Independênci; do Cabo 
Verde (P AI CV) 

Extensions insulars i altures principals 

illes km2 muntanyes m 

Arxipèlag de Sobrevent* 2 191 
Santo Antao 779 Tope da Coroa 1 979 
Sao Vicente 227 Monte Verde 774 
Santa Luzia 35 Topona 395 
Sao Nicolau 349 MonteGordo 1 304 
Sal 216 Monte Grande 406 
Boa Vista 620 Monte Estancia 390 
Arxipèlag de Sotavent* 1 800 
Brava 64 Fontainhas 976 
Fogo 476 Pico 2 986 
Santiago 991 Pico da Antonia 1 392 
Mai o 269 Monte Penoso 436 

* No es compten les extensions dels illots 

Evolució de la població global a Cap Verd (1773-1980) 

any població ':· 
Avaluacions 

administratives 

1773 50 000 
1807 58 400 
1826 - 55 600 
1832 60 000 
1834 55 800 
1862 89 310 
1864 97 009 
1867 67 357 
1871 76 053 
1874 90 710 

* De 1773 a 1930 es tracta de població present 
De 1930 a 1980 es tracta de població resident 

any 

cens 

1878 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

població ':· 

99 317 
127 390 
147 424 
142 552 
159 675 
146 299 
181 740 
149 971 
199 902 
270 999 
295 703 

Evolució de la població a les illes de Cap Verd 

illes 1940 1950 1960 1970 1980 

Boa Vista 2 779 2 985 3 263 3 569 3 372 
Brava 8 528 7 937 8 625 7 756 9 685 
Fogo 23 022 17 582 25 615 29 412 30 978 
Mai o 2 237 1 924 2 680 3 466 4 098 
Sal 1 121 1 838 2 608 5 sos 5 826 
Santiago 77 382 59 384 88 587 128 782 145 957 
SantoAntao 35 977 28 379 33 953 44 723 43 321 
Sao Nicolau 14 846 10 366 13 866 16 308 13572 
Sao Vicente 15 848 19 576 20 705 31 578 41 594 

Períodes de fam i mortaldat 

de 1773 a 1775, la fam provocà prop de 22 000 morts 
de 1830 a 1832, la fam provocà prop de 30 000 morts 
de 1863 a 1865, la fam provocà prop de 30 000 morts 
de 1900 a 1903, la fam provocà prop de 11 000 morts 
de 1920 a 1921, la fam provocà prop de 24 000 morts 
entre 1940-1942 i 1947-1948, la fam provocà prop de 
45 000 morts 

Població activa per sectors econòmics (1980) 

Sector primari : 38% 
(agricultura 29,6% i pesca 7,7% ) 
Sector secundari: 5% 
Sector construcció: 45% 
Sector terciari: 12% 
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Emigració a Cap Verd entre 1900 I 1973 
Agricultura de regadiu: 2 000 ha 
Boscos: 4 000 ha 

Períodes 
Activitats pecuàries: 37 000 ha 

1900 1920 1940 1960 
1919 1939 1959 1973 

42 760 16 566 54 113 153 924 Terres Terres Terres 
conreades de regadiu de secà 

Períodes Taxes brutes Taxes brutes Creixement 
de natalitat de mortalitat natural Cap Verd 14,8% 3,3% 26,7% 

Santiago 22,5% 3% 97% 

1931-35 42,4 24,3 18,1 
1936-40 43,7 22,7 21,0 
1941-45 32,7 49,0 -16,3 
1946-50 31,1 50,0 -18,9 
1951-55 49,0 16,3 32,7 
1956-60 47,2 13,8 33,4 
1961-65 42,6 12,0 30,6 

Santo Antao 7,4% 14% 86% 
Fogo 11,3% 100% 
Sao Nicolau 4,8% 3% 97% 
Brava 7,3% 5% 95% 
Sal 
Mai o 
Boa Vista 

1966-70 38,7 10,9 27,9 
1971-75 31,5 11,4 20,1 
1976-80 33,2 9,3 23,9 

Contribució dels sectors econòmics al Pm (1980) 

Aquest article sobre l'arxipèlag de Cap Verd té la 
finalitat de donar-nos a conèixer, mitjançant la des
cripció d'aspectes particulars i generals, la lluita quoti
diana per la supervivència de la petita comunitat cap
verdiana. Per aconseguir-ho, l'autor, opta per dos 
camins clarament diferenciats però que al mateix 
temps es complementen. Un, on la utilització de les 
notes de camp i reflexions personals són la base que 
ens facilita el coneixement de la realitat capverdiana. 
L'altre, on l'autor, ofereix un conjunt de quadres i 
xifres amb les q~e, amb una anàlisi breu, hom pot arri
bar, també, a un mínim coneixement sobre aquest 
microstat africà, sobre la comunitat que el fa possible. 

Sector primari: 29% 
Sector secundari: 5% 

Sector construcció: 17% 
Sector terciari: 49% 

El sòl i la utilització agrícola 

Cap Verd : 403 300 ha 
Terres marginals: 302 300 ha 
Agricultura de secà: 58 000 ha 
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Mapa a escala I 60 000 dc l'incendi ocorregut al terme municipal dc Tordera el dia 10-l-84. L'àrea ombrcjad:1 corrl'Spon a la superfície afectada, segons el tractament d igital de la info rmació 
enregistrada pel sensor TM del satèl·lit LANDSAT-5 
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DETECCIÓ I AVALUACIÓ 
DE LES SUPERFÍCIES FORESTALS 
CREMADES DURANT L'ANY 1984 

A CATALUNYA, MI1JANÇANT 
TÈCNIQUES DE TELEDETECCIÓ 

Introducció 
Els incendis forestals a Catalunya són un 

fet que es repeteix any darrere any, principal
ment durant els mesos d'estiu, i que afecta 
superfícies importants del territori. Només 
entre els anys 1979 i 1983, segons dades de la 
Direcció General de Medi Rural (DGMR), 
es cremaren un total de 109 022 ha d'espais 
forestals que vénen a suposar el 6,09% del 
total forestal de Catalunya. 

Aquesta extensió afectada és suficient
ment important per dedicar-hi els esfor
ços convenients en relació al coneixement 
de la seva localització exacta, igual com a 
la quantificació de la superfície afectada o 
destruïda, i al seguiment, en el temps, de 
l'evolució d'aquestes àrees, on els proces
sos d'erosió poden devenir molt intensos. 
Fins avui en dia, aquesta informació 
s'obté amb mètodes convencionals basats 
en les sortides al camp i en el càlcul de 
superfícies sobre mapes o sobre fotogra
fies fetes des d'avió. Les dificultats que 
presenten aquests mètodes, així com el 
temps que requereixen, determinen que 
finalment es tinguin dades aproximades 
afectades, de vegades, d'errors importan~s. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC), basant-se en la seva experiència en 
el tractament d'imatges digitals, s'incor
porà a l'operació internacional "Proyec
tos Piloto 1984", promoguda per l' Agèn
cia Espacial Europea (ESA) i dirigida, en 
el nostre cas, per la Comisión Nacional de 
Investigación del Espacio (CONIE). Dins 
d'aquesta operació, diferents països realit
zen estudis d'aplicació de la informació 
enregistrada pel satèHit LANDSAT -5 
sobre camps variats . Concretament, l'es
tudi de l'ICC consisteix a usar-la per loca
litzar i quantificar les àrees forestals cre
mades a l'estiu de 1984. 
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Característiques 
de la teledetecció 

Amb aquest nom es fa referència tant al 
tipus d'informació emprada com a la 
manera de tractar-la. La informació utilit
zada prové d'imatges captades per satèHits, 
principalment, encara que també es poden 
considerar les obtingudes des d'avió. Els 
satèJ.lits principals que subministren 
informació adequada per fer estudis del 
territori i que són avui dia operacionals 

són els de la sèrie LANDSA T, concreta
ment els números 4 i 5. 

Aquests satèJ.lits recorren una òrbita 
polar i heliosíncrona, o sigui que les succe
sives passades que realitzen sobre una 
mateixa àrea, tenen lloc a la mateixa hora 
solar. Capten la informació amb dos tipus 
de sensors, l'MSS (M ultispectral scanner) i 
el TM (Thematic mapper), molt similars 
en el funcionament però amb característi
ques distintes. Bàsicament es poden defi-

Mapa de localització dels incendis fo restals de Catalunya ell 984, a partir del satèl·lit LANDSAT-5 

> de 1 000 ha 

de 100 a 1 000 ha 

de 50 a 100 ha 
de 10 a 50 ha 
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LANDSAT-S MSS TM 

Altitud nominal 70S km canal1 0.4S-0.52!! 30m 
Òrbita heliosíncrona canal2 O.S2-0.60!! 30m 
Període d'òrbita 98.9 min canal3 0.63-0.691! 30m 
Cicle periòdic 16 dies canal4 0.5-0.6!!80 m 0.76-0. 901! 30m 
Òrbites perdia 149/16 canalS 0.6-0.7!!80 m l.SS-l.7S!! 30m 
Hora de pas sobre Catalunya 9.30 h canal6 0.7-0.8!!80m 1 0.4-12.S!!120 m 

canal7 0.8-l.1!!80m 2.08-2.3S!! 30m 

Taula 1 : Característiques del satèHit LANDSA T -5 i regions espectrals on són sensibles els canals espectrals dels sensors 
MSSiTM 

nir com a sensors d'escombratge lateral, 
sensibles a determinades regions o bandes 
de l'espectre electromagnètic, i que quan
tifiquen la intensitat de radiació rebuda en 
cadascuna d'aquestes bandes en uns valors 
compresos entre O i 2SS, informació que 
un cop transmesa a terra és emmagatze
mada en cintes magnètiques. 

A cada cinta magnètica que correspon a 
una extensió de terreny de 18S x 18S km, la 
inforamció captada pel TM o per l'MSS 
esdevé un conjunt de números proporcio
nals a la intensitat de llum reflectida dins 
de cada banda espectral per cada punt del 
terreny. Lògicament aquest punt del 
terreny té unes dimensions físiques que 
depenen de l'alçada del satèHit i de les 
característiques del sensor. Per a la infor
mació captada pel TM, el punt de terreny 
mínimament detectable com a unitat, 
denominat escac o píxel (contracció de Pic
ture element), té una grandària de 30 x 30m, 
i per al cas del MSS, les seves dimensions 
són de 80 x 80 m. 

El tractament d'aquest tipus d'informa
ció s'ha de realitzar amb mètodes infor
màtics a causa de l'enorme nombre de 
valors numèrics que suposa. Només cal 
pensar que una part d'una cinta TM que 
contingui 100 x 100 escacs, o sigui que 
correspongui a una superfície de terreny 
de 3 x 3 km, suposa 10 000 x 7 valors 
numèrics, i que la totalitat de la cinta 
correspon a 18S x 18S km. Els mètodes 

. informàtics, a més a més, possibiliten tot 
un conjunt de tractaments selectius i 
ràpids que faciliten l'obtenció ·dels resul
tats. A la taula 1 s'exposen les característi
ques del satèHit LANDSAT -S i dels dos 
tipus de sensors que posseeix. 

Avantatges de la teledetecció 
Els principals avantatges d'aquesta apli

cació concreta són: 

- Fàcil discriminació entre les àrees 
cobertes de vegetació i desproveïdes de 
vegetació 
Els canals espectrals dels sensors 
embarcats al LANDSAT són sensibles 
a bandes de l'espectre de la radiació on 
els vegetals es comporten d'una manera 
característica <figura 1). D'aquesta 
manera, tant les variacions de l'estat 
fenològic com les conseqüències dels 
incendis poden ésser detectades. 

- Resolució acceptable 
Si bé la que ofereix l'MSS és massa baixa 
per detectar amb prou fiabilitat els 
incendis de menys de 10 ha, la que ofe
reix el TM possibilita detectar-los 
encara que la superfície cremada no 
arribi a S ha. A més a més, l'any passat 
fou posat en òrbita un satèHit francès 
(SPOT) amb resolució de 10 x 10m, que 
incrementa aquesta possibilitat. 

- Multitemporalitat 
Per l'òrbita que recorren aquests 
satèHits, tenen una freqüència de pas 
sobre un mateix lloc de 16 dies, o sigui 
que amb aquest interval de temps es 
poden obtenir imatges sobre l'àrea d'in
terès, per la qual cosa és altament pro
bable en el nostre país d'obtenirimatges 
precisament a l'època desitjada i sense 
una coberta de núvols excessiva. 
Costos relativament reduïts 
Pel fet que la superfície de terreny con
tinguda en cada imatge és molt conside
rable, el cost de posseir informació 
sobre l'àrea d'estudi, quan aquesta té 
unes dimensions notables, esdevé molt 
reduït si es compara amb el que ocasio
nen altres procediments, com vols 
d'avió o estudis de camp. 
Tractaments variats i productes diversos 
Pel fet que la informació és digitalitza
da, els tractaments que s'hi poden apli
car són nombrosos i automatitzàts, i es 

poden generar sortides diverses, com 
taules estadístiques, mapes, etc. 

Resposta espectral de la vegetació 
Tal com pot observar-se en la figura 1, 

la resposta espectral dels vegetals és una 
corba caracteritzada per uns mínims i 
màxims de reflectància. Aquestes varia
cions tenen causes distintes segons la zona 
de l'espectre on es produeixen. 

Al visible (fins a 700 nm), la vegetació 
posseeix una reflectància escassa, i concre
tament es produeixen dos mínims (en el 
blau i en el vermell) ocasionats per l'absor
cw de la clorofiHa, principalment. 
L'efecte d'un incendi determina la des
trucció dels pigments, i per tant, un aug
ment de reflectància en aquesta zona de 
l'espectre. 

A l'infraroig proper (de 700 a 1 300 nm) 
es produeix una escassa absorció dels 
vegetals i una elevada reflexió, proporcio
nal a l'activitat fotosintètica. La destruc
ció de la vegetació suposa, en aquesta 
zona, una disminució de la reflectància. 

A l'infraroig mitjà (de 1 300 a 2 SOO nm) 
és predominant l'absorció deguda a l'ai
gua continguda a les fulles . La seva seque
dat determina un augment de reflectància. 

A l'infraroig tèrmic (de 10 a 12 I!) es 
produeix una emissió d'energia i no pas 
una reflexió de l'originada pel sol. La 
vegetació, normalment, amorteix l'emis
sió del terreny, i en absència d'aquesta, es 
produeix una emissió més intensa. 

Amb tot, hi ha d'altres factors que 
intervenen en la resposta espectral de les 
àrees forestals cremades . Per una banda, 
depenent del grau de destrossa, la res
posta varia, però també s'ha de tenir pre
sent l'efecte que el sòl més o menys nu té 
en la seva reflectància captada pel sensor, 
igual com el relleu, l'acció de les pluges i 
sobretot el temps transcorregut entre la 
data de l'incendi i la d'enregistrament de la 
informació. 

Objectiu de l'estudi 
L'objectiu primari de l'estudi ha estada 

localització geogràfica dels incendis fores
tals ocorreguts a Catalunya durant l'estiu 
de 1984, i l'avaluació de la superfície afec
tada. De manera secundària s'han assolit 
dos altres objectius, també prou interes
sants i encarats al futur. Per una banda 
s'han aconseguit els polinomis de correc
ció geomètrica per a totes les imatges, amb 
la qual cosa les noves imatges que es 
pugum obtenir podran ésser corregides 

R.C .G. n ° 4 • març 1987 • volum U 



geomètricament d'una manera semiauto
màtica. Per altra banda, amb aquest estudi 
s'ha aconseguit posseir una informació 
multispectral de tot Catalunya, enregis
trada en dues estacions de l'any; aquestes 
dades podran ésser usades com a base de 
comparació en successius estudis, com per 
exemple, per a analitzar la progressió de 
l'erosió en les àrees cremades, o seguir 
fenòmens dinàmics com els de creixement 
de determinats usos del sòl. 

Dades utilitzades 

Dades multispectrals 
Per efectuar l'estudi ha estat necessari 

utilitzar dos jocs de cintes, d'abans i de 
després de l'estiu . L'elecció de les cintes 
més convenients s'ha fet consultant la 
coJ.lecció de quicklooks que posseeix 
l'ICC. Aquesta coJ.lecció consisteix en 
fotografies en blanc i negre de totes les 
imatges del satèJ.lit LANDSAT obtingu
des sobre Catalunya des de l'any 1975. 
L'elecció s'ha basat en la data de registre i 
en la mínima presència de núvols. Aquest 
darrer fenomen ha resultat, de vegades, un 
inconvenient sobretot per a les imatges 
preses sobre Girona, i ha fet que s'usessin 
cintes de finals de juliol i de desembre, o 
sigui, d'un cop començada l'època d'in
cendis i d'una època on la reduïda altitud 
de sol provoca un augment d'ombres que 
fa difícil l'estudi de les àrees forestals. La 
limitació de treballar amb un nombre 
reduït de cintes ha determinat, finalment, 
que per a algunes àrees hagi estat impossi
ble de tenir imatges sense núvols . 

Per tal de minimitzar el problema dels 
núvols, la comanda no s'ha fet a partir 
d'imatges TM enteres, sinó de quarts 
d' imatge. Per cada joc de cintes de prima
vera i de tardor ha estat necessari d'esco
llir-ne 1 O per recobrir tot el territori de 
Catalunya. Finalment han estat escollides 
les següents: 

197/31 Quartn.0 3 03-06-84 
198/ 31 Quarts n. 0 3 i 4 10-06-84 
198/32 Quartn.0 1 10-06-84 
197/31 Quarts n. 0 1 i 2 05-07-84 
198/32 Quartn.0 1 28-07-84 
198/31 Quartn.0 3 28-07-84 
198/30 Quartn. 0 3 01-11-84 
198/31 Quarts n. 0 1, 2, 3 i 4 01-11-84 
198/32 Quartn.0 1 01-11-84 
197/ 31 Quarts n. 0 1,2, 3 i 4 12-12-84 
197/31 Quartn.0 2 26-11-84 
198/31 Quartn.0 2 26-06-84 
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Dades de camp 
Com a dades de camp s'han utilitzat els 

Comunicats d'Incendis Forestals de la 
DG MR, i a la vegada, per a la província de 
Barcelona, els de la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d'Incendis i Salva
ments. Aquesta informació s'ha usat per a 
situar, aproximadament, les superfícies. 
cremades en les imatges de satèJ.lit, a partir 
de les referències geogràfiques anotades 
per a cada incendi. A més a més, la valora
ció de les superfícies destruïdes ens ha ser
vit per avaluar l'extensió dels incendis 
obtinguda amb el tractament digital de les 
imatges de satèJ.lit. 

D'altres dades que s'han utilitzat han 
estat els Mapas de Cultivos y Aprovecha
mientos, del Ministerio de Agricultura, 
realitzats a escala 1 :50 000, i diverses 
imatges fotogràfiques en blanc i negre 
fetes des d'avió, a escales variades. Aquest 
tipus d'informació s'ha usat només en 
alguns casos, quan es presentaven confu
sions espectrals entre àrees cremades i 
zones de pastures seques, principalment, 
o quan la presència de núvols en les cintes 
de primavera impedia diferenciar els 
matolls cremats dels boscos cremats. 

Equip utilitzat 
L'equip d'instruments disponible en 

aquests moments a l'ICC per realitzar el 
treball present està constituït d'una unitat 
central de processament V AX11-780 amb 
4MB de memòria central, amb el sistema 
operatiu VMS i les utilitats usuals. A la 
vegada es posseeixen dues unitats de cinta 
magnètica de 800/ 1 600 bpi i dues unitats de 
disc de 300 MB cadascuna. El sistema de 
representació i tractament és un COMTAL 
SYSTEM ONE 20 amb 512 x 512 x 28 bits 
de memòria per emmagatzemar gràfics i 
imatges. Excepte aquest darrer dispositiu, 
els restants han estat usats en temps com
partit amb les altres necessitats de l'ICC. 

El software de tractament està consti
tuït d'uns 50 programes i 25 500 línies de 
codi FORTRAN desenvolupats al Centre 
de Càlcul de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (CCUPC), programes que han 
estat modificats i ampliats en el mateix 
ICC. 

Plantejament de l'estudi 
A causa que l'estudi es basava en dades 

multitemporals, és a dir, en dades enregis
trades en èpoques diferents, es produí un 
període de temps entre l'adquisició del 
primer joc de cintes i la del segon, i aquest 
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Fig. 1: Resposta espectral típica de la vegetació entre 400 i 
2 600 nm i zones de l'espectre són sensibles ds canals 
dds sensors TM i MSSdel satèl·lit LANDSAT-5 

interval de temps determinà el planteja
ment i la seqüencia de les etapes d'actuació. 

El treball fou estructurat en les etapes 
següents, de les quals les dues primeres es 
realitzaren abans d'aconseguir les imatges 
espectrals corresponents a la tardor: 
a) Etapa de recerca de punts de control 

per corregir geomètricament les imat
ges de satèJ.lit al sistema de coordena
desUTM. 

b) Etapa d'estudi radiomètric dels efectes 
dels incendis, analitzant els canals 
espectrals o combi~acions d'aquests 
més adients per detectar-los. 

e) Etapa de formació dels arxius multi
temporals. 

d) Etapa de detecció i quantificació de les 
superfícies afectades pels incendis, a 
partir dels arxius multitemporals. 

e) Discussió dels resultats. 
f) Edició dels resultats. 

Etapa de correcció geomètrica 
Qualsevol tipus d'imatge presa des de 

satèJ.lit està afectada per una sèrie de fac
tors (curvatura de la terra, moviments del 
satèHit, moviment del sensor, etc.) que 
determinen la seva distorsió geomètrica. 
És, doncs, necessari realitzar un procés de 
correcció de la seva geometria per tal 
d'obtenir, finalment, imatges que es 
puguin superposar als mapes. Com a sis
tema de coordenades de referència s'ha 
utilitzat el sistema UTM. 
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x y UTMX UTMY N .0 MTN LOCALITZA CIO 

83 2892 264510 4649725 326 Corba de la carretera a Castejón del Puente 
3032 2863 351060 4631820 361 Bosc al S de Guardiola (Vilanova de l'Aguda) 
286 9 288910 4732860 147 Barranc de Clarabide 

3227 920 369130 4687490 253 Corba del riu Segre a Ad raU 
2419 1071 344520 4688200 252 Riera a NW de Sant Sebastià (Soriguera) 
1733 965 325115 4695660 214 Unió del riu de Manyanet i el d ' AveUanos 
963 904 302950 4702400 213 Cruïlla de barrancs a E d'Espés 
123 934 278170 4706815 212 Barranc dels Neis 
973 3 309050 4728675 148 Estany a W del refugi d'Artiga de Lin 

1772 7 332390 4723500 181 Estany de Pigader 
2577 66 355570 4716680 182 Pont sobre el riu Lladorre a W d' Arrós 
3229 139 374175 4710400 182 Cruïlla de riera amb camí aSW de Pal 
2599 2821 338660 4635780 328 Corba de la carretera a Sd ' Artesa de Segre 
1653 2900 310475 4639500 327 Corba del riu de Farfanya a N d'Os de Balaguer 
954 2882 290080 4644490 326 Cruïlla de carreteres a NE del Campell 
212 1942 274390 4676740 250 Cruïlla de camins a E de El Grado 

1089 1900 300290 4672350 251 Corba del riu de Queixigar 
1890 1931 323555 4666350 290 Barranc de l'Espona 
2739 1915 348520 4661440 291 Barranc del Cerdanyès 
3167 1921 361000 4658570 291 Cruïlla de la carretera d'Oliana amb una riera 

0.1656000E+04 0.1451500E+04 0.3193425E+06 0.4682340E+07 
0.1639039E+04 0.1440665E+04 0.3197699E+06 0.4681915E+07 
0.3261961E - Ol -0.7076249E- 02 0.2927235E+02 -0.6355513E+Ol 

-0.7103577JE-02 -0.3259191E- OI 0.6380064E+Ol -0.2929723E+02 

Taula 2: Arxiu de punts de contro l emprat per a la correcc ió geomètrica al sistema UTM d'una de les cintes enregistrades 
pel satèl·lit LANDSAT-5 

En aquest estudi, amb motiu d'usar dos 
conjunts de cintes enregistrades en èpo
ques diferents, la fase de correcció esde
vingué doble, car els dos jocs de cintes 
s'havien de tenir, finalment, corregits al 
sistema UTM. Per assolir-ho es podien 
usar dos procediments: corregir indepen
dentment cadascun dels dos jocs o corre
gir la geometria del segon joc a la del pri
mer, aconseguint de manera indirecta la 
seva correcció al sistema UTM. Ja que 
aquest darrer procés pot ésser més auto
màtic que no pas el primer, i com que hi 
havia un període de temps entre l'arribada 
del primer joc de cintes i la del segons, 
s'optà pel segon mètode. 

La metodologia emprada ha consistit, 
bàsicament, en la localització d'uns vint 
punts de control, uniformement distri
buïts per cada superfície de terreny 
corresponent a cada quart d'imatge TM 
del primer joc de cintes, punts que s'ha
vien de poder localitzar, a la vegada, en els 
mapes 1:50 000 i en les imatges de satèl·lit . 
A continuació s'extreien les coordenades 
LANDSAT i UTM de cada punt i aquests 
valors s'empraven per trobar els coefi
cients del polinomi de transformació de la 
geometria LANDSAT a la del sistema 
UTM. Un cop controlat que l'error de 
situació associat a cada punt de control, o 
sigui, l'error determinat del polinomi de 
transformació entre la localització real de 
cada punt i la que resultava després de la 

transformació, era inferior a un escac (30m), 
s'acceptava com a vàlid el polinomi cons
tituït; en cas contrari es reiniciava la 
recerca de les coordenades d'altres punts i 
s'eliminaven els punts amb errors asso
ciats més grans d'un escac. Finalment, un 
cop assegurat que l'error mitjà era inferior 
a un escac, s'aplicava la transformació a 
tota la imatge i s'aconseguia la seva correc
ció al sistema UTM. A la taula 2 es repre
senta un arxiu de punts de control i els 
coeficients del polinomi de transformació 
de la geometria d'un dels quarts de cinta 
utilitzats. 

Anàlisi radiomètrica dels efectes dels 
incendis 

Durant el període de temps comprès 
entre l'arribada del primer joc de cintes i la 
del segon, s'inicià l'estudi dels efectes 
espectrals motivats pels incendis. Aquesta 
anàlisi es realitzà sobre àrees afectades per 
incendis que tingueren lloc als primers 
mesos de l'any i que quedaren enregistrats 
en el primer joc de cintes. El cas que ser
veix d 'exemple és l'incendi de Tordera. 

Aquest incendi es produí el dia 10 de 
febrer de 1984 i afecta més de 1 000 ha, 
majoritàriament de bosc. Fou l'incendi 
que destruí més superfície arbrada de 
Catalunya. 

Les dades espectrals emprades en 
aquest estudi corresponen a les enregistra
des el dia 3 de juny, i foren extretes de la 

imatge TM 197/31. La fif\alitat del treball 
era estudiar els efectes radiomètrics que 
comportava la destrucció de la vegetació, 
en relació a la resposta espectral de les 
superfícies forestals no afectades, usant 
dades unitemporals. 

La visualització d'aquesta àrea en les 
imatges corresponents a la radiació cap
tada pels set canals per separat evidencià 
que mentre en els dos primers canals no es 
diferenciava l'àrea cremada de la no cre
mada, aquella quedava molt ben definida 
en els canals de l'infraroig (canals 4, 5, 7), i 
que en els canals corresponents a la radia
ció vermella i al tèrmic (canals 3 i 6) la 
detecció era bastant innexacta perquè es 
presentaven coincidències espectrals amb 
d'altres superfícies no cremades . 

Les combinacions en fals color genera
des per superposició de les tres imatges 
corresponents a les enregistrades per tres 
canals, representades en blau, verd i ver
mell, resaltaven l'àrea cremada amb tota 
claredat quan hi intervenien els canals 4, 5 
i 7. Això era degut, principalment, al fet 
que la resposta espectral de l'àrea d ' in
cendi en el canal 4 era del tot oposada en 
els altres canals. Aquestfet era del tot d'es
perar car, precisament, és en el canal 4 on 
la vegetació en bon estat reflecteix més 
radiació (figura 1). 

A la imatge 1 es representa l' àrea d'es
tudi en fals color generat a partir dels 
canals 4, 5 i 7; és clarament observable 
l'extensió de l'incendi. Podem deduir, 
doncs, que després de quatre mesos les 
conseqüències de l'incendi eren encara 
fàcilment detectables a la informació cap
tada des de satèHit. 

El següent pas fou estudiar l'efecte 
espectral de l'incendi. Per això es situaren 
tres subescenes (A, B i C) que contenien a 
la vegada àrees afectades i àrees no afecta
des (imatge 1). Per a cadascuna d'elles es 
va extreure la resposta espectral, escac a 
escac, de dues línies veïnes, en els set 
canals, i es generà la taula 3 amb aquesta 
informació. 

La taula 3-a correspon a la finestra que 
comença sobre l'àrea de bosc no cremat i 
acaba sobre l'àrea afectada; la taula 3-b, a 
la que comença a l'àrea cremada i finalitza 
sobre la no afectada, i la 3-c correspon a la 
que tot situant-se sobre l'àrea cremada és 
travessada per una banda estreta de bosc 
de ribera que se salvà de l'incendi . En els 
tres casos és prou clar que l'efecte de l'in
cendi es pot resumir com un augment de la 
reflectància en tots els canals excepte en el 
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12 lamines en color 44 x 54 cm corresponents a 
mapes i plànols històrics de Catalunya reunits sota 
la temàtica el Litoral Català i separables 
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BASF FlexyDisl< 
Méxima seguridad para sus datos 

BASF AexyOisk 
5.25", 5.25" HO, 8" 

Absoluta seguridad de datos y 
funcionamiento con una 
duración muy superior: un 
promedio de 35 Mil l. de pasadas 
por pista. 

División lnformatica. 

BASF AexyDisk Science 
5.25", 5.25" HO 

La maxima calidad para 
condicio"nes de aplicación 
dificiles. Estable a la temperatura 
hasta 70 ' C. Comprobación de 
la superficie al cien por cien. 
Duración de uso: un promedio 
de 70 Mill. de pasadas por pista. 

BASF AexyOisk 
3.5" 

El FlexyDisk con muy 
alta densidad de 
grabación para la 
nueva generación de 
mini sistemas. 

Si Ud. registra y consu lta en su 
empresa mil lones de datos, necesita 
un disquete de maxima seguridad, ya 
que el mas pequeño error le puede 
acarrear las mas graves 
consecuencias. 

BASF, empresa de vanguardia 
mundial en tecnología, le ofrece la 
seguridad de datos que Ud. necesita: 
BASF FlexyDisk. 

En favor del BASF FlexyDisk hablan: 

e La uti lización de los materiales mas 
modernos. 

e Una avanzada tecnología de 
elaboración. 

e Métodos de prueba y control 
científicos. Una verificación final al 
100%. 

e Y una duración casi ilimitada. 

Si Ud. exige maxima seguridad, 
póngase en contacto con nosotros. 

n BASF 



canal 4, on la vegetació en bon estat pre
senta un màxim. És evident, doncs, que 
l'incendi es pot estudiar espectralment 
perquè elimina els màxims d'absorció 
corresponents als pigments i fulles (canals 
1 i 3), però també l'elevada reflectància 
captada a l'infraroig proper ( canal4 ), igual 
com fa augmentar la resposta en els canals 
situats a la zona de l'infraroig mitjà (canals 
5 i 7), condicionada per la concentració 
d'aigua en els vegetals en bon estat. 

Ja que en definitiva l'estudi dels incen
dis es pot comparar a una detecció de l'ab
sència de la vegetació, s'ideà fer una classi
ficació radiomètrica de l'àrea d'interès, o 
sigui, una separació de manera automàtica 
de les superfícies amb una resposta espec
tral distinta, a partir de combinacions de 
canals usades com a índexs de vegetació. 
La idea, doncs, fou reduir el nombre de 
variables a tenir present, des de les set ori
ginals, corresponents als set canals espec
trals, fins a dues o tres constituïdes per 
combinacions de canals adients que res
saltessin la manca de vegetació. A la vega
da, com que es reduïen el nombre de varia
bles, el procés de tractament s'accelerava 
intensament. 

Per conèixer amb més exactitud els 
millors canals i combinacions de canals a 
utilitzar, s'intentà en primer lloc obtenir 
una bona mostra del comportament 
espectral de les àrees cremades, en relació 
a les ocupades per bosc en bon estat. Amb 
aquest motiu es generà un conjunt de 
subescenes de 5 x 5 escacs, homogènies i 
situades sobre àrees ocupades per aques
tes dues categories i es classificaren inde
pendentment per obtenir dues o tres clas
ses espectrals en cadascuna. Els centres de 
les classes espectrals trobades s'han repre
sentat a !afigura 2 on fàcilment s'observa 
que l'efecte de l'incendi és recollit pels 
canals 3, 4 i 5, especialment. 

A conseqüència d'aquests resultats es 
consideraren com a índexs per diferenciar 
les dues categories, bosc cremat-bosc no 
cremat, les dues combinacions C4/C3 i 
C5/ C4. Amb el primer índex, el bosc cre
mat apareix en tonalitats fosques respecte 
a la vegetació no afectada quan es visua
litza la imatge resultant pel sistema de 
representació, mentre que amb el segon 
índex, apareix en tonalitats clares, confo
nent-se, però, amb àrees corresponents a 
sòls nus. La classificació radiomètrica a 
partir d'aquestes dues combinacions esde
venia, doncs, un procediment per diferen
ciar les àrees amb vegetació de les despro-
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Imatge 1: Imatge de l'incendi ocorregut a Tordera ell O de febrer de 1984, segons una combinació en fals color generada pels 
canals 4, 5 i 7 del sensor TM del satèHit LANDSAT -5. Les àrees cremades apareixen en wnalitats blaves 
(ICC) 

veïdes de vegetació, però per identificar, a 
més a més, les àrees cremades, era clar que 
hi mancava més informació. 

La creació de noves subescenes sobre 
els camps nus ens permeté conèixer les 
seves respostes espectrals. Aquesta infor
mació evidencià que, si bé les combina
cions emprades ocasionaven la seva con
fusió amb les àrees cremades, presentaven 
una reflectància més elevada en alguns 
canals, i per tant existia la possibilitat de 
diferenciar-les. Fou així que es considerà 
oportú afegir la informació captada per un 
canal, concretament pel canal3, a les dues 
combinacions escollides, i d'aquesta ma
nera es classificà l'àrea d'estudi amb les 
tres variables següents: C5/C4, C4/C3, i 
C3 original. 

La classificació s'ha fet amb una classifi
cador basat en la distància euclidiana i 
donà un conjunt de 19 classes espectrals 
(taula 4), de les quals, quatre identifiquen 
àrees de bosc cremat i una identifica els 
matolls cremats. Les àrees forestals no 
afectades són recollides per cinc classes 

espectrals, i les restants classes correspo
nen als altres usos, principalment conreus 
i àrees urbanes que no es van poder dife
renciar clarament perquè presentaven una 
resposta espectral coincident a l'època en · 
què s'enregistrà la imatge. La imatge 2 
representa el resultat de la classificació i 
s'hi han diferenciat les quatre categories 
anteriors en colors diferents. 

Finalment s'ha realitzat una quantifica
ció aproximada de l'àrea detectada amb 
aquest procediment com a superfície afec
tada per l'incendi. Aquesta avaluació s'ha 
fet basant-nos en la superfície de 900 m2 

que correspon a un escac. Ala taula 5, s'in
diquen les hectàrees cremades, de bosc i de 
matolls, detectades a partir de la informa
ció captada pel sensor TM, i es comparen 
amb les dades oficials de la DGMR. 

La conseqüència directa d'aquest estudi 
és que mitjançant les tècniques de percep
ció remota es poden detectar i quantificar 
les superfícies forestals cremades a partir 
de la seva resposta espectral captada pel 
sensor TM del satèl·lit LA ND SA T -5. 
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Queda per estudiar si les diferents das-
lÍNIA282 ses espectrals trobades en l'~rea cremada 
COLUMNA 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 

CANAL identifiquen diversos graus d'intensitat de 

1 113 117 115 114 115 116 119 122 123 120 119 
la destrossa produïda per l'incendi. Amb 

2 45 46 46 45 46 46 49 52 50 49 49 les dades disponibles, però, no ha estat 
3 44 45 45 44 49 51 53 59 56 55 52 possible intentar cap correspondència. 
4 71 69 68 65 58 57 57 61 59 57 55 D'altres proves realitzades sobre incen-
5 68 66 68 65 73 80 81 97 103 94 94 
6 98 98 98 98 105 105 105 105 110 110 110 dis diversos, ocorreguts als prim1=rs mesos 
7 27 30 29 30 37 42 45 54 59 55 55 de l'any, confirmaren la utilitat d'emprar 

lÍNIA283 les combinacions dels canals 3, 4 i S com a 
COLUMNA 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 mètode de detecció de les àrees cremades, 

CANAL sense necessitat de conservar tota la infor-
1 111 112 116 110 116 121 119 125 121 118 119 mació espectral enregistrada en els set 
2 45 46 46 44 48 49 50 53 50 48 49 canals. 
3 43 43 46 41 49 53 53 61 55 52 52 
4 67 67 66 63 59 56 58 63 59 56 57 
5 66 68 75 69 67 82 82 99 101 91 86 Formació dels arxius multitemporals 
6 98 98 98 98 104 104 104 104 107 107 107 

Per realitzar aquesta fase cal que les 7 30 31 36 28 35 46 47 58 59 54 54 
imatges del segon joc de cintes tinguin la 

Taula 3-a: Resposta espectral dels escacs de la subescena A. L'àrea cremada comença apro ximadament a partir de la mateixa geometria que les del primer joc. 
columna 3025 S'ha d'efectuar, doncs, la segona fase de 

correcció geomètrica. 
LfNIA327 Mentre que per construir l'arxiu de 
COLUMNA 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 

punts de control que feia possible la trans-CANAL 

1 116 116 112 110 112 111 110 110 112 111 106 
formació de la geometria de cada cinta del 

2 47 44 45 46 47 46 45 45 47 46 44 primer joc al sistema de coordenades 
3 51 49 49 50 51 48 45 45 47 48 42 UTM s'havien de poder localitzar tots els 
4 60 55 56 59 58 62 66 69 70 73 73 punts sobre mapes, o sigui, havien de 5 95 83 79 82 83 82 75 73 76 81 72 
6 105 105 105 105 105 105 105 105 102 102 102 correspondre a estructures amb prou enti-
7 48 45 41 43 47 40 33 32 35 33 31 tat perquè fossin plasmades en els mapes, 

LfNIA328 tals com encreuament de carreteres, 
COLUMNA 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 meandres de rius, cruïlles importants, etc, 

CANAL quan s'ha de corregir la geometria d'una 
1 117 117 115 115 114 115 111 109 107 108 108 imatge segons la d'una altra, aquests 
2 50 49 47 49 48 49 45 45 46 46 45 requeriments no són tan restrictius. En 
3 52 52 51 52 51 49 45 44 45 44 43 
4 64 59 62 61 54 61 68 69 71 74 72 aquest segon cas sols és necessari que el 
5 91 83 85 85 83 82 74 67 72 72 71 mateix punt de control aparegui a les dues 
6 103 103 103 103 101 101 101 101 100 100 100 

imatges, i, per tant, es poden usar d'altres 7 45 41 45 45 45 39 28 28 30 29 31 
estructures que no es representen en els 

Taula 3-b: Resposta espectral dels escao de la subescena B. L'àrea cremada acaba aproximadament a la columna 3146 mapes, tals com límits agrícoles, entrants · 
de boscos, rierols, etc. És, doncs, un 

LfNIA310 procedime[lt molt més ràpid, aquest se-
COLUMNA 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 gon, i fins i tot pot realitzar-se d'una 

CANAL 
manera semiautomàtica deixant que el 

1 129 129 127 126 123 119 115 118 123 131 137 mateix ordinador trobi les coordenades 
2 54 54 54 54 54 49 45 48 52 53 56 

d'un ·mateix punt en les dues imatges, 3 64 61 60 57 55 49 45 49 55 58 63 
4 68 66 67 75 104 81 49 60 65 66 70 basant-se en el reconeixement d'estruc-
5 107 106 105 105 104 98 65 65 88 99 102 tu res. 6 110 110 101 101 101 101 98 98 98 98 98 
7 62 59 60 53 47 38 27 41 49 54 57 Després d'un procés de supervisió 

LÍNIA 311 
sobre els errors associats a cada punt de 

COLUMNA 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 control pels set polinomis de transforma-
CANAL ció de la geometria de les imatges de la tar-

1 128 128 132 127 132 126 118 116 125 134 138 clor a la de la primavera, s'eliminaren els 
2 55 53 54 55 60 55 45 46 54 58 59 punts amb error superior a

1 
un escac i se'n 

3 60 59 60 59 62 56 46 51 59 65 66 localitzaren de nous. Finalment, doncs, es 
4 62 63 65 77 106 99 54 58 65 69 71 
5 104 95 99 98 100 107 75 64 90 98 102 tingueren set polinomis que corregien la 
6 110 110 101 101 101 101 98 98 98 98 98 geometria del primer joc de cintes al sis-
7 62 54 55 53 49 45 35 37 46 57 55 tema UTM, i set més que corregien la geo-

Taula 3-c: Resposta espectral dels escacs de la subescena C. El bosc de ribera passa aproximadament per les co lumnes 3081 
metria del segon joc de cintes a la del pri-

i3082 mer ¡oc. 
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Imatge 2: Resultat de la class ificació radiomètrica realitzada sobre l'àrea de Tordera. A la taula 4 s'indiquen les categories destriades (/CC) 

D 'aquesta manera, per cada incendi 
ocorregut, es creaven en primer lloc dos 
arxius amb la informació enregistrada en 
les dues èpoques, i a continuació, es corre
gia la geometria del construït amb les 
dades de h tardor a la geometria de l'altre, 
usant el polinomi corresponent. Quan els 
dos arxius tenien la mateixa geometria, es 
podien ajuntar en un sol arxiu multitem
poral, i seguidament amb el polinomi de 
transformació a UTM, corresponent a la 

R.C .C. n ° 4 • n1.arç 1987 • volum ll 

imatge de la primavera, es corregia la geo
metria a aquest sistema. 

Detecció dels incendis en els arxius 
multitemporals 

A mesura que es començaren a rebre les 
cintes corresponents ala tardor, es realitzà 
també una primera anàlisi amb la finalitat 
de minimitzar la informació necessària en 
els arxius multi temporals per poder detec
tar els incendis .'En principi, pel fet que el 

sensor TM té set canals, en els arxius mul
titemporals hi podien haver catorze varia
bles, i aquest nombre resultava excessiu i 
podia alentir els processqs de tractament. 
Encara que es coneixen diversos procedi
ments per reduir el nombre de variables, 
s'optà per usar les conseqüències de la pri
mera fase de l'estudi, això és, per mantenir 
només les combinacions entre els canals 3, 
4 i 5 com a informació útil de després de 

· l'incendi, i estudiar quins canals de la 
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FJg. 2: Resposta espectral d'àrees cremades ( ---) i d'àrees 
sense cremar(-) 

imatge d'abans de l'incendi conservaven la 
millor informació per poder diferenciar 
les superfícies de matolls de les de bosc. 
En principi, en els arxius multi temporals, 
la informació captada després de l'incendi 
ens possibilitaria conèixer l'extensió de 
l'àrea afectada, i l'enregistrada abans de 
l'incendi ens havia de permetre diferenciar 
el tipus d'espai forestal destruït. 

Com a exemple d'aquesta anàlisi s'ex
posa l'estudi de l' incendi ocorregut el dia 

N.o 

escacs C3 C5/ C4 C4/C3 

1 2550 47.3 67.8 172.2 
2 1883 48.7 53.4 240.0 
3 2649 50.9 80.2 142.4 
4 2225 59.8 104.1 125.1 
5 1985 58.5 142.6 96.1 
6 2724 51.0 93.4 157.9 
7 4360 56.0 174.7 80.0 
8 4200 57.6 197.4 78.1 
9 1901 55.3 120.9 132.4 

10 510 68.9 88.7 108.1 
11 1375 75.3 125.1 96.3 
12 1126 73.3 170.0 78.6 
13 2189 49.5 72.8 194.7 
14 1267 57.0 225.5 76.6 
15 1474 56.2 164.1 100.1 
16 995 57.7 112.7 159.8 
17 582 52.5 87.6 214.2 
18 1161 66.4 141.5 123.1 
19 172 55.5 132.5 174.5 

Imatge 3: Imatge de l'incendi ocorregut a Vandellò s el I 5-9-84, segons la combinació dels canals 4, S i 7 del sensor TM, 
enregistrada 1'1-11 -84 (/CC) 

Ocupació sòl Identificació 

Bosc no cremat 13 color verd 
D'altres usos 14 color morat 
Bosc no cremat 13 color verd 
Bosc no cremat 13 color verd 
Bosc cremat 4 color taronja 
Bosc no cremat 13 color verd 
Bosc cremat 4 color taronja 
Bosc cremat 4 color taronja 
D 'altres usos 14 color morat 
D'altres usos 14 color morat 
D'altres usos 14 color morat 
D 'altres usos 14 color morat 
Bosc no cremat 13 color verd 
Matolls cremats 22 color marró clar 
Bosc cremat 4 color taronja 
D'altres usos 14 color morat 
D'altres usos 14 color morat 
D'altres usos 14 color morat 
D'altres usos 14 color morat 

15 de setembre a l'àrea de Vandellòs. 
Aquest incendi afecta unes 4 250 ha, 
majoritàriament de matolls amb pi blanc 
molt dispers, i finalment resultà ésser el 
que afectà més superfície. 

Les dades espectrals emprades en 
aquest estudi foren captades en dues 
dates, els dies 10 de juny i 1 de novembre, 
i corresponen a les imatges TM 198/32. La 
visualització pel sistema de representació 
de la imatge en fals color, generada amb els 

Segons la 
informació 
LANDSAT 

Àrea de bosc 12 033 escacs 
cremada 1 082,97 ha 

Àreadematolls 1 167 escacs 
cremada 105,03 ha 

TOTAL 1 188 ha 

Segons les 
dades 

oficials 

900ha 

142ha 

1 042ha 

Taula 4: Característiques espectrals de les classes. El n.0 d'identificació les refereix al colo r amb què queden representades a 
la imatge 2 

Taula S: Resum de les superfícies cremades a l'incendi de 
Tordera 
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Imatge 4: Imatge de la mateixa àrea o btinguda a panir de la combinació C3/ C4, C5/ C4 de l'escena de 1'1- 11 -84 i del canal 
~de l'escena del I0-6-8~ (I CC) 

C3/C4 CS/ C4 . C4 es TiEus de coberta Identificació 

1 78.7 102.6 83.0 96.4 Vegetació no cremada 13 color verd fluix 
2 71.3 74.S 69.0 67.9 Bosc no cremat S color verd fort 
3 87.0 116.9 89.7 118.2 Vegetació no cremada 13 color verd fluix 
4 94.0 127.3 96.4 140.8 Vegetació no cremada 13 color verd fluix 
s 122.8 76.3 73.S 77.S Bosc no cremat S color verd fort 
6 101.6 127.6 78.2 96.2 Urbà i aflor. rocosos 22 color groc 
7 129.3 183.1 84.8 112.3 Matolls cremats 2 color granat 
8 189.S 83.8 66.4 61.7 Bosc cremat 9 color vermell 
9 143.4 138.6 71.4 72.0 Bosc cremat 9 color vermell 

10 130.4 202.3 83.7 96.S Matolls cremats 2 color granat 
11 131.8 174.8 78.1 84.9 Matolls cremats 2 color granat 
12 132.6 1S2.1 110.0 193.1 Camps nus 1S color gris 
13 136.7 223.3 79.3 81.3 Matolls cremats 2 color granat 
14 219.1 46.9 12.1 6.2 Aigua 8 color blau 
1S 246.S Sl. S 11.7 6.3 Aigua 8 color blau 
16 112.9 144.0 86.5 117.2 Camps nus 1S color gris 
17 117.9 144.1 99.S 160.8 Camps nus 1S color gris 
18 190.3 126.6 6S.1 61.6 Matolls cremats 2 color granat 
19 146.6 129.6 84.7 122.6 Urbà i aflor. rocosos 22 color groc 
20 1S7.0 183.0 68.1 67.4 Matolls cremats 2 color granat 
21 1S2.3 7S.8 S0.7 47.4 Bosc no cremat S color verd fort 
22 127.2 16S.1 87.8 126.3 Matolls cremats 2 color granat 

Taula 6: Característiques espectrals de les 22 classes trobades a l'àrea de Vandellòs, i ús del sòl que els correspon 
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c~nals 4, S i 7, de després de l'incendi posà 
clarament de manifest la seva extensió, tal 
com es pot veure a la imatge 3 . 

La conseqüència espectral de l'incendi 
pot observar-se a la figura 3 on es mostra 
la resposta espectral de sis escacs en les 
imatges d'abans i de després de l'incendi, 
havent-ne estat afectats per la cremada 
només tres. D'aquest resultat es considerà 
oportú conservar la informació enregis
trada pels canals 4 i S de l'arxiu d'abans de 
l'incendi per construir l'arxiu multitem
poral. Finalment, doncs, aquest arxiu 
quedà constituït per quatre variables, 
corresponents a les divisions entre els 
canals 3 i S pel canal4, tots de la imatge de 
després de l'incendi, i pels canals 4 i S 
enregistrats abans que es produís. A la 
imatge 4 es representa la imatge en fals 
color originada per les tres primeres 
variables, o sigui, amb informació multi
temporal. 

Per quantificar les superfícies afectades 
per l'incendi es procedí, a continuació, a 
classificar l'arxiu multitemporal amb un 
classificador basat en la distància euclidia
na, i s'obtingueren 22 classes espectrals, 9 
de les quals pertanyien a àrees cremades i 
la resta, a d'altres categories. 

A la taula 6 s'indiquen les característi
ques espectrals de les classes trobades i la 
categoria o tipus de coberta del sòl que els 
correspon. Com es pot observar, es discri
minà entre dues àrees cremades segons la 
densitat de recobriment arbori. Per manca 
de més informació de camp ha estat 
impossible, però, d'investigar la probable 
relació entre el grau de destrossa i les dife
rents classes espectrals obtingudes . Amb 
tot, s'ha fet un cert control visual entre la 
distribució espacial de cada classe i foto
grafies aèries realitzades dos anys abans de 
l'incendi i es podria establir alguna relació 
en quant al grau de recobriment vegetal 
existent amb anterioritat a la cremada. 

A la taula 7 es comparen les avaluacions 
de les superfícies cremades que foren 
detectades amb aquest procediment digi
tal, amb les contemplades en les dades de 
la DGMR. Cal fer notar que s'ha conside
rat la grandària de l'escac igual a 900m2• 

A la imatge 5 es representa el resultat de 
la classificació espectral de l' àrea d'estudi. 
Els diferents colors identifiquen les diver
ses categories destriades que s'indiquen a 
la taula 6. 

Un cop demostrada la viabilitat del pro
jecte així com de la metodologia decidida, 
s'inicià l'estudi exhaustiu de tots els incen-
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dis produïts a Catalunya durant l'any 
1984, principalment el dels ocorreguts a 
l'estiu . 

Bàsicament la línia que s'ha seguit per a 
cada incendi ha començat amb la creació, a 
partir de les dades multispectrals captades a 
la tardor, d'un arxiu que contingués l'àrea 
cremada; com a informació per a la seva 
localització s'usava la referència geogràfica 
anotada en els comunicats de la DGMR. 

Un cop visualitzat aquest arxiu amb la 
combinació construïda amb els canals 4, 5 
i 7 es podia localitzar exactament l'àrea 
cremada i conèixer les seves coordenades 
LANDSAT, amb les quals, conjuntament 
amb l'ús del polinomi de transformació 
corresponent, es podien calcular les seves 
coordenades a la imatge de la primavera i 
seguidament es construïa el segon arxiu, 
corresponent a l'àrea cremada abans d 'és
ser afectada per l'incendi. 

El pas següent consistia a corregir la 
geometria de l'arxiu de la tardor respecte a 
la de la primavera, i a continuació se'n 
creava un altre només amb les combina
cions C3/C4 i CS/C4 de després de l' in
cendi, i amb els canals C4 iCS d'abans de 
l'incendi. Aquest darrer arxiu, amb només 
quatre variables, constituïa l'arxiu multi
temporal, i es procedia a la seva correcció 
geomètrica al sistema UTM abans d'ini
ciar el procés de classificació basat en la 
distància euclidiana. 

Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 7 
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Per a la formació de grups espectrals, 
això és, per poder identificar cada classe 
com a un tipus d'ús de sòl, s'estudiava la 
distribució espacial dels escacs de cada 
classe espectral mitjançant la seva visualit
zació per la pantalla del sistema de repre
sentació, aixi com les seves característi
ques espectrals. Amb aquest procediment 
es podien establir les correspondències 
entre cada classe i un tipus de cobertura i, 
per tant, agrupar totes les que pertanyien a 
un mateix tipus d'ús del sòl, el qual era 
representat en un sol color. 

La darrera etapa es limitava a calcular 
les hectàrees corresponents a les diferents 
superfícies cremades, a partir del nombre 
d'escacs continguts en cada grup espectral, 
i considerant com a unitat de superfície la 
d'un escac, aproximadament igual a 900 
m2• Un cop comptabilitzades les àrees 
afectades, es procedia finalment a compa
rar les superfícies amb les dades oficials. 

Per a alguns termes municipals es rea
litzà l'estudi de forma global. Aquest fou 
el cas del TM de Castellar del Vallès, on es 
produïren bastants incendis el mateix any. 
A les imatges 6 i 7 es representa una part 
d'aquest terme amb dades espectrals del 
mes de juny i de setembre, respectiva
ment. Amb tota claredat es pot veure un 
incendi que ocorregué entre les dues 
dates. A la taula 8 es mostra la relació d'in
cendis produïts a Castellar del Vallès, 
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Fig. 3: Respostes espectrals de sis escacs, enregistrades als canals TM 3, 4, S i 7. A a corresponen a la imatge prèvia a l'incendi, 
i ab, a la de després de l'incendi. Els escacs I, 2 i 3 es localitzen a àrees que foren cremades, mentre que els escacs 4, S 
i 6, a àrees no afectades per l'incendi 

R.C.C. n o 4 • m ruy 1987 ·vo lum n 

Àrea de bosc 
cremada 

cartografia 33 

Segons la Segons les 
informació dades 
LANDSA T oficials 

4 859 escacs 
437,30 ha 560ha' 

Àrea de matolls 37 403escacs 
cremada 3 366,20 ha 3 690 ha 

TO TAL 3 803,50 ha 4 250 ha 

Taula 7, Q uantificació de les superfícies de bosc i de matolls 
afectades per l'incendi del 15-9-84 a Vandellòs 

Data incendi Localització Grandària 

A 24-1-84 Casam ada 2,S ba 
B 27-6-84 Can Sallent 3,Sba 
e 02-8-84 Puig de la Creu 30,0ba 
D 10-10-84 Can BorreU 1,0 ba 
E 23-9-84 Can Borrell S,Oba 
F 28-9-84 Turell IS,Oba 
G 23-9-84 Can Moragues 80,0 ba 

Taula 8 : Característiques dels incendis produïts a Caste
llar del Vallès, segons Ics fonts de la OG MR. El G 
correspon a un incendi que afectà el tenne muni
cipal de Sabadell 

constant-hi les hectàrees afectades segons 
les fonts de la DGMR. 

Una vegada es tingué construït l'arxiu 
multitemporal es classificà la imatge i 
s'obtingueren set classes espectrals corres
ponents a superfícies cremades. La visua
lització de la seva distribució espacial 
mostrà que es concentraven en quatre 
àrees concretes que es van poder identifi
car sobre els mapes de la zona. A la taula 9 
s'indiquen les coordenades UTM aproxi
mades dels seus centres, el nombre d'es
cacs i la superfície en hectàrees derivada 
del seu tractament digital. 

De la comparació entre les taules 8 i 9 
s'originaren les conseqüències següents: 

L'incendi identificat per E correspon al 
detectat com a àrea 2, l' identificat per F, a 
l'àrea 1, i el G correspon a l'àrea 4, tot i que 
realment pertany al terme municipal de 
Sabadell. N o hi ha, doncs, una correspon
dència total, però es poden explicar les 
divergències. Per exemple, l'incendi iden
tificat per A es produí al mes de gener, i en 
classificar l'arxiu multitemporal, no fou 
destriat com a superfície cremada car en 
les dues dates ja estava cremat. 

L'identificat per B ha estat impossible 
de detectar, i a més a més, la seva localitza
ció geogràfica anotada en els comunicats 
oficials resultà introbable a la cartografia 
usada de referència. L'incendi identificat 
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per C, en realitat es va produir a cavall 
d'altres termes municipals, i la major part 
afectada quedà fora de l'àrea estudiada. 
Els incendis restants sí que s'han detectat, 
però la quantificació de les superfícies 
afectades ha donat extensions no coinci
dents amb les dades oficials. 

L' incendi detectat com a àrea 3 corres
pon a una àrea propera a Can Borrell però 
no en teníem cap referència oficial. De 
moment no hem intentat esbrinar-ne les 
causes. 

Com a conclusió resulta evident que, en 
aquest cas, la majoria dels incendis foren 
detectats i es varen poder avaluar les 
superfícies afectades. Amb tot quedà per 
estudiar els motius de les disconformitats 
trobades amb les dades oficials. 

Si bé la metodologia de treball exposada 
anteriorment fou la bàsica, en bastants 
casos s'ha hagut d'actuar de manera dife
rent, principalment quan els incendis 
havien ocorregut a les àrees pirinenques 
de pastures i matolls. En aquests casos, a 
causa que en la segona data d'enregistra~ 
ment de la informació la vegetació es tro
bava molt seca, es produïa una coincidèn
cia espectral entre la seva resposta i la dels 
incendis. Quan això succeïa, si la referèn
cia geogràfica de l'incendi resultava sufi
cientment adequada per poder-los identi
ficar en les combinacions en fals color, es 
procedia a una segmentació o creació 
d'una màscara a partir de la imatge de des
prés de l'incendi. Aquest mètode consistia 
a digitalitzar l'àrea cremada i construir-ne 
un arxiu independent del seu entorn, i 
cadascun d'ells es classificava de manera 
separada, amb la qual cosa se solucionava 
el problema de la coincidència espectral. 

Abans d'exposar la taula resum dels 
resultats obtinguts, cal justificar el llindar 
de superfície cremada que hem usat de 
partida en la detecció dels incendis. Com 
s'ha dit anteriorment, la resolució espacial 
del sensor TM és de 30 x 30 m. Amb 
aquesta resolució, no tots els incendis es 
poden detectar, sinó només aquells que 
sobrepassen una superfície mínima i que 
presenten certes característiques. Així, 
per exemple, si bé la majoria del incendis 
més grans de 5 ha es podien detectar, 
alguns que tenien una superfície aproxi
mada de 5 ha quedaven desdibuixats per la 
presència d'un entorn poc contrastat. 

Per altra banda, la simple detecció no 
significa que es pugui realitzar la seva 
quantificació, car, depenent de la seva 
superfície i del seu contrast, el nombre 

Imatge 6, Imatge de la serra de Palau (Castellar del Vallès-Sabadell) segons la combinació dels canals 4, 5 i 7 de l'escena del 
satèl·lit LANDSAT-5 enregistrada el dia 10-6-84 (/CC) 

d'escacs localitzats en els límits de l'incen
di, escacs que contenen a la vegada àrees 
cremades i no cremades, pot resultar molt 
elevat en relació al nombre d'escacs homo
genis, i per tant, en el procés de classifica
ció es poden presentar classes espectrals 
estranyes que si es consideren com a per
tanyents a les àrees afectades arriben a fal
sejar la quantificació. 

Per aquest motiu es féu una avaluació 
del cost que suposaria l'intent de localit
zar els incendis inferiors a 1 O ha respecte, 
primerament, a la superfície que represen
ten sobre el total cremat, i en segon lloc a la 
garantia de poder-los quantificar. D'aquí 
es deduí que aquest llindar de 10 ha era 
acceptable, car a partir de les dades oficials 
de la DGMR es comprovà que els incendis 
que havien afectat més de 1 O ha suposaven 
el 93.3% de la superfície total cremada. 
Aquests valors, juntament amb les conse
qüències derivades de l'estudi d'incendis 
més petits de 1 O ha, ens decantà a conside
rar aquell llindar com a punt de partida 
dels incendis que havíem d'estudiar. 

A la taula JO es resumeixen els resultats 
de l'estudi sobre la detecció i quantificació 
dels incendis forestals ocorreguts aCata
lunya durant l'any 1984, emprant dades 
multitemporals enregistrades pel sensor 
TM del satèJ.lit LANDSAT-5. Cal fer 
notar que originàriament s'havia decidit 
aplicar l'estudi als incendis produïts a l'es
tiu, però a mesura que el projecte progres
sava, pel fet de trobar-nos en molts casos 
amb informació, tant digital com dels 
comunicats de la DGMR, sobre incendis 
ocorreguts en altres mesos, s'optà per 
ampliar aquest estudi. Amb tot, la infor
mació oficial mai anà més enllà del mes 
d'octubre, i per tant no s'intentà detectar 
cap dels incendis produïts en els darrers 
mesos de l'any. 

A la taula 11 s'agrupen aquests resultats 
per províncies, diferenciant les superfícies 
afectades d'acord amb l'extensió dels 
incendis, els quals han estat desglossats en 
els quatre grups següents: incendis de més 
de 1 000 ha, de 100 a 1 000 ha, de 50 a 100 
ha, i de 1 O a 50 ha. A la vegada es comparen 
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Imatge 7: lmarge de la mateixa àrea anterio r captada 1'1 - 11 -84. Pot o bservar-se clarament l'incendi ocorregut el dia 23-9-84 
que apareix en color blau al centre de la imatge (/ CC) 

amb les superfícies considerades en els 
comunicats oficials del incendis estudiats 
i, finalment, amb les superfícies globals 
cremades de Catalunya. 

Cal fer notar que quan un mateix 
incendi ha donat lloc a dos comunicats 
perquè afectava províncies, termes 
municipals o propietaris distints, les 
dades digitals corresponents a l'incendi 
no han estat desglossades, sinó conside
rades com a una sola unitat, la qual cosa 
ha determinat alguns problemes a l'hora 
d' intentar construir aquesta taula. 
L' exemple més clar és l'incendi de Tor
dera del qual hi hagueren dos comuni
cats , un per la província de Barcelona 
que notificà 1 042 ha afectades, i un altre, 
per la de Girona, que anotà 365 ha, men
tre que fou detectat com un sol incendi 
de 1 188 ha i hom el considerà dins de' la 
província de Barcelona, que fou la més 
afectada. 

Com es pot deduir de la comparació 
entre aquestes avaluacions i les detectades, 
malgrat no haver estudiat tots els incendis 
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produïts, s'ha tractat el 93.3% de les 
superfícies afectades. 

Discussió dels resultats 
Com es pot comprovar a la taula 10, 

dels 68 incendis que complien les condi
cions o limitacions exposades a l'apartat 
anterior, se n'han pogut estudiar 59. Els 
nou restants han estat introbables, ja sigui 
perquè quedaven coberts de núvols a les 
dues imatges multispectrals (incendis n. 0 46 
i 50), o per d'altres causes que es comenten 
en aquest mateix apartat. 

D 'entre els incendis localitzats, s'han 
donat situacions diverses . Alguns d'ells, 
pel fet d'afectar províncies, termes muni
cipals o fins i tot perquè afectaven propie
taris distints (incendis n. 0 1 i 4, 32 i 33, 18 i 
60, respectivament), posseïen dos comu
nicats diferents, però en realitat hi havia 
només una sola àrea cremada. També s'ha 
donat el cas d'incendis reproduïts d'un 
anterior (incendis n. 0 17 i 65,67 i 68) i que 
donaven lloc, a la imatge multispectral, a 
una sola àrea afectada. Un cas semblant es 
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presentava quan hi havia dos comunicats 
referents al mateix lloc i a una mateixa cau
sa, en aquest cas, la crema d'escombraries , 
encara que es produïssin en dies diferents 
(incendis n.0 51 i 52) . En aquests dos 
darrers casos és evident que si no es té una 
imatge enregistrada entre els dos esdevi
nents, la detecció correspon a la unió de 
les superfícies afectades pels dos incendis. 

Referent a l'estudi de discriminació 
entre els tipus de vegetació destruïda pels 
incendis, han intervingut diversos factors 
que han condicionat els resultats obtin
guts. En principi aquesta identificació es 
basava en la informació multispectral 
enregistrada amb anterioritat als incendis, 
la qual informació havia de permetre 
aquesta diferenciació un cop construït 
l'arxiu multitemporal. És clar que de bon 
començament això no fou possible d'apli
car als incendis ocorreguts abans de les 
dates d'enregistrament del primer joc de 
cintes. 

En relació a aquests incendis produïts 
als primers mesos de l'any, en alguns casos 
ha estat possible diferenciar dues catego
ries afectades, o sigui, s'han pogut destriar 
les àrees de bosc de les de matolls. Això ha 
estat factible quan en el procés de forma
ció de grups espectrals, la informació 
deduïda dels Mapas de Cultivo s y Aprov e
chamientos ens permetia identificar les 
diferents classes espectrals com a perta 
nyents a aquestes categories (incendis n.0 

1, 3, 8). Normalment, però, a causa que en 
aquests mapes sovint incorporen àrees 
mixtes en una sola unitat, hom no les ha 
pogut diferenciar (incendis n. 0 7, 26, 48). 
Amb tot, si l'àrea cremada pertanyia tota 
ella a una sola categoria, així s'ha identifi
cat el grup espectral (incendis n.0 5, 6, 13). 

Quant als incendis ocorreguts entre les 
dues dates de registre, quan afectaven una 
sola categoria, segons els comunicats de la 
DGMR, el grup espectral era identificat 
per aquesta (incendis n. 0 12,21, 22). Nor
malment, si afectaven a la vegada bosc i 
matolls, es podien identificar els dos grups 
(incendis n. 0 2, 9, 10) per la seva resposta 
espectral, essent més elevada a l'àrea de 
matolls que a la de bosc. Amb tot, no ha 
estat sempre factible diferenciar aquestes 
dues categories car, en determinats casos, 
per efecte que les imatges de la segona data 
corresponien a l'hivern i, doncs, presenta
ven moltes ombres, era difícil detectar 
exactament el perímetre de l'incendi i 
encara més intentar aquesta diferenciació 
(incendis n.0 17, 58, 64). En d'altres casos, 
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lmatg~ tl: Imatge en fals colo r creada a patir dels canals 4, 5 i 7 del sensor TM, corresponent a part del terme municipal de N aut Aran, o n es produí un incendi (n'' 14) el dia 20-4-84. 
L' incendi resultà indetectable per les confusions especuals (im:nge de l'esquerra corresponent a l'estiu), i per la presència d'ombres (imatge de la dreta, de l'hivern) (/ CC) 

pel fet que una de les categories afectava 
poca superfície, no s' intentava identificar
la espectralment a causa dels problemes 
associats amb la resolució de 30 x 30m del 
sensor TM, car els resultats obtinguts no 
haurien estat gens fiables, com s'ha expo
sat anteriorment (incendis n .0 20, 39, 48). 
Finalment tampoc s'ha diferenciat la 
categoria cremada quan en els comuni
cats oficials no s'identificava (incendis 
n. 0 25, 28, 30). 

Respecte als incendis no localitzats, 
s'exposen a continuació les seves causes i 
una petita descripció: 

Incendi de Nau tAran. N.0 14 
Afectà 64 ha de matolls i es produí el 

20-4-84, o sigui, amb anterioritat a l'enre
gistrament del primer joc de cintes, la qual 
cosa determinà que no es pogués detectar 
directament per comparació entre les dues 
imatges multispectrals . A més a més, amb 

motiu de correspondre a una àrea de mun
tanya, la imatge d 'hivern presentava mol
tes ombres i es va haver de rebutjar. A la 
imatge de primavera s'observaven diver
ses àrees amb resposta espectral similar a 
la dels incendis, a causa de posseir una 
cobertura de pastures i matolls secs. Pel fet 
que la referència geogràfica continguda en 
el seu comunicat no era gaire concreta, no 
es va poder localitzar exactament, i final
ment fou considerat com a no detectat. 
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Imatge 9: Fals co lo r (canals 4, 5, 7) corresponem a part del terme municipal de Pineda de Mar on es produí l'incendi n° 29. En negre s'ha emmarcat l'àrea aproximada o n tingué lloc i 
no fou detectat per la presència de núvols a la imatge de la pri mavera (superior) i per confusions espectrals a la d'hivern (inferior) (!Cq 

Incendi de Pineda de Mar. N .0 29 
Afectà 30 ha i es produí el dia 1-8-84. La 

imatge de primavera presentava núvols 
sobre aquesta àrea i resultà, doncs, intracta
ble. L'ús exclusiu de la imatge d'hivern no 
fou suficient per detectar-lo perquè hi havia 
confusions espectrals entre l'àrea urbanit
zada, àrees agrícoles sense vegetació i àrees 
forestals degradades, confusions que no es 
varen poder solucionar per la manca de 
concreció geogràfica al comunicat oficial. 
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Incendi de Vilanova de l'Aguda. N.0 37 
Afectà 10 ha de pi blanc i es produí 

1' 1-8-84. La referència UTM present en 
el seu comunicat el situava a cavall d'al
tres termes municipals, i a més a més en 
un lloc on no existia aquest tipus de bosc. 
La seva extensió no gaire gran feia possi
ble, que quedés camuflat per les ombres 
captades a la imatge de després de l'in
cendi. La manca d'informació geogrà
fica concreta sobre la seva localització, 

ens determinà, finalment, considerar-lo 
com a no detectat. 

Incendi de Pont de Suert. N.0 42 
Afectà 15 ha de matolls i es produí el dia 

23-4-84, o sigui, abans de l'enregistrament 
de les primeres imatges. La imatge d'hi
vern no es va poder usar perquè presen
tava massa problemes d'ombres. A la 
imatge de primavera es produïen confu
sions espectrals entre les àrees de pastures 
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N.o 
UTMX UTMY escacs ha 

Àrea 1 422515 4609875 72 6,5 
Àrea2 423835 4609035 35 3,1 
Àrea3 425395 4609035 155 13,9 
Àrea4 425455 4604415 916 82,4 

Taula 9: Característiques dels incendis detectats a l'àrea de 
Castellar del Vallès, mitjançant tractament digital 

i de matolls secs i les possibles àrees cre
mades. Pel fet de tenir unes referències 
geogràfiques insuficients, fou considerat 
com a no detectat. 

Incendi de Tremp. N.0 43 
Afectà 20 ha de matolls i es produí el dia 

19-9-84. Els motius que determinaren la 
seva consideració de no detectat foren, 
principalment, la manca d'una referència 
geogràfica concreta, i que afectà àrees 
rugoses de matolls que tenien problemes 
d'ombra a la imatge d'hivern, i també una 
resposta espectral equívoca. 

Incendi de Bausen. N.0 45 
Afectà 30 ha de roures i freixes i es va 

produir el dia 20-4-84. La seva referènci.a 

Imatge 10: Imatge en fals color (canals 4, 5, i 7) corresponent a part del terme municipal de Pont de Suert, on es produí 
l'incendi n° 42. L'incendi resultà indetectable a causa de confusions espectrals a la imatge de primavera (a 
l'esquerra) i per la presència d'ombres a la de l'hivern (a la dreta) (/CC) 

Imatge 11: _Imatge en fals color (canals 4, 5 i 7) corresponent a part del terme municipal de Bausen. S'han emmarcat les 
àrees on, segons dades oficials, tingué lloc l'incendi n° 45. A la superior no se'n localitzà cap, i a la inferior 
s'observaren confusions espectrals entre camps nus i la possible àrea cremada {ICC) 

UTM continguda al comunicat oficial el 
situava en una àrea clarament no cremada, 
i la seva referència geogràfica no resultà 
prou concreta. Al terme municipal de 
Canejan, just al seu costat, es detectà una 
àrea cremada, i ja que no es tenia cap 
comunicat que l'esmentés, ens féu sospi
tar que tal vegada hi havia un error en el 
seu comunicat. 

Incendi de Vilademuls. N.0 46 
Afectà 30 ha de bosc i es produí el dia 

10-2-84. Aquest terme municipal quedà 
afectat per una coberta de núvols a les du es 
dates d'enregistrament multispectral. 
Res~ltà, doncs, intractable. 

Incendi de Portbou. N.0 50 
Afectà 15 ha de matolls i es produí el dia 

26-7-84. No es va poder detectar perquè 
presentava el mateix problema de núvols 
que el cas ante:ior. 

Incendi de les Piles. N.0 61 
Afectà 6 ha de pi blanc i 12 ha de matolls 

i es produí el dia 25-8-84. Es van presentar 
moltes confusions espectrals amb àrees 
agrícoles sense coberta vegetal a la segona 
data d'enregistrament. La seva referència 
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Incendis de més de 1 000 ha 
ha cremades 

Segons dades de DGMR Segons dades de satèl-lit 

Terme municieal Data Bosc Matolls Total Bosc Matolls Total 
BARCELONA 

1 Maresme Tordera 10-02-84 900 142 1 042 1 082,97 105,03 1 188,00 

TARRAGONA 
2 Baix Camp Vandellòs 15-09-84 560 3 690 4 250 437,3 3 366,2 3 803,58 

5 292 4 991,58 

Incendis de 100 a 1000 ha 
ha cremades 

Segons dades de DGMR Segons dades de satèl-lit 

Terme municipal Data Bosc Matolls Total Bosc Matolls Total 

BARCELONA 
3 Berguedà Bagà 09-02-84 179 50 229 126,99 83,07 210,06 

GIRONA 
4 Selva Maçanet de la Selva 10-02-84 365 365 -és el mateix que el n.0 1-
5 Alt Empordà Cabanelles 09-03-84 167 167 181 ,26 181,26 

LLEIDA 
6 Alt Urgell la Vansa 08-03-84 100 100 52,65 52,65 

TARRAGONA 
7 Alt Camp la Riba 08-02-84 250 50 300 248,13 
8 Baix Penedès Montmell 09-03-84 40 190 230 45,18 144,45 189,63 
9 Baix Ebre Alfara de Carles 18-09-84 5 355 360 14,49 291,15 305,64 

10 Baix Ebre Alfara de Carles 19-09-84 84 216 300 44,19 230,58 274,77 
11 Tarragonès Tarragona 18-09-84 55 55 110 62,55 65,79 128,34 

2 161 1 590,48 

Incendis de 50 a 100 ha 
ha cremades 

Segons dades de DGMR Segons dades de satèl-lit 

Terme municipal Data Bosc Matolls Total Bosc Matolls Total 
BARCELONA 

12 Vallès Occidental Sabadell 23-09-84 80 80 68,04 68,04 

LLEIDA 
13 Pallars Sobirà Soriguera 05-01-84 65 65 63,90 63,90 
14 Vall d'Aran NautAran 20-04-84 64 64 -no localitzat-

TARRAGONA 
15 Baix Penedès la Bisbal del Penedès 10-03-84 15 35 50 24,30 29,97 54,27 
16 Terra Alta Horta de Santjoan 23-07-84 78 78 82,44 82,44 
17 Baix Camp les Borges del Camp 01-08-84 50 10 60 79,11 79,11 
18 Baix Camp Duesaigües 11-08-84 40 10 50 24,66 31,59 56,25 
19 Baix Camp Vílanova d'Escoro. 26-08-84 40 10 50 27,18 6,12 33,30 
20 Priorat Torroja del Priorat 07-10-84 2 48 50 53,55 53,55 
21 Tarragonès el Morell 13-07-84 85 85 61 ,02 61,02 
22 Montsià Alcanar 18-09-84 90 90 58,68 58,68 
23 Montsià Ulldecona 04-10-84 50 50 70,02 70,02 
24 Montsià Ulldecona 62,55 

772 743,13 
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Imatge 12: Imatges en fals color (canals 4, 5 i 7) corres
ponents a part del terme municipal de Due
saigües on es produí l'incendi n° 18. La figura 
de l'esquerra s'obtingué amb dades de prima
vera d'abans de l' incendi, i la de la dreta, amb 
dades posteriors que el detectaren clarament 
en tonalitats blaves (/Cq 

Imatge 13: Imatges corresponents al mateix incendi de la 
imatge 12. A l'esquerra es representa el fals 
color creat a partir dels canals 3/4 i 5/4 de la 
imatge d'hivern i del canal 4 de la d"abans de 
l'incendi. A la dreta s'indica el resultat de la 
classificació radiomètrica on es diferencien 
les àrees afectades de bosc i de matolls en gra
nat i en vermell , respectivament (/ CC) 
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Imatge 14: Imatge en fals color (canals 4, 5 i 7) correspo
nent a l'incend i n° 8 ocorregut al terme muni
cipal de Momrnell. L'extensió de l'àrea cre
mada es fàc ilment observable en tonalitats 
blaves, al centre de la imatge (/CC) 

Imatge 15: Resultat de la classificació radiomètrica de la 
imatge anterior. Les àrees afectades de bosc i 
de macolls han estat d iferenciades en granat i 
en vermell, respectivament {ICC) 
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Incendis de 10 a 50 ha 
ha cremades 

Segons dades de DGMR Segons dades de satèHit 

Terme municipal Data Bosc Matolls Total Bosc Matolls Total 
BARCELONA 

25 Ripollès Sta. Maria de Besora 07-03-84 17 19,60 
26 Vallès Occidental Gallifa 08-03-83 30 10,5 40,5 44,19 
27 Vallès Oriental St. Q uirze Safaja 22-04-84 26 10,5 36,5 26,01 14,76 40,77 
28 Barcelonès Badalona 20-07-84 18 17,55 
29 Maresme Pineda de Mar 01-08-84 30 - no localitzat-
30 Vallès Occidental Castellar del Vallès 02-08-84 30 13,50 
31 Baix Llobregat Pallejà 14-08-84 10 23,04 
32 Anoia Jorba 23-09-84 10 -junt amb el n.0 33-
33 Anoia Copons 23-09-84 25 35,37 
34 Vallès Occidental Castellar del Vallès 28-09-84 15 6,80 
35 Vallès O ccidental Castellbisbal 26-09-84 10 11,43 

LLEIDA 
36 Noguera Artesa de Segre 20-08-84 22 12 34 10,71 11,97 22,68 
37 Noguera Vilanovadel'Aguda 01-08-84 10 10 - no localitzat-
38 Alt Urgell la Vansa i Fòrnols 17-04-84 30 30 26,19 26,19 
39 Ah U rgell Valls d'Aguilar 20-07-84 6 4 10 11,16 
40 Pallars Sobirà Llavorsí 03-09-84 20 20 13,95 
41 Pallars Jussà el Pont de Suert 07-03-84 20 20 16,20 16,20 
42 Pallars Jussà el Pont de Suert 23-04-84 15 15 -no localitzat-
43 Pallars Jussà Tremp 19-09-84 20 20 -no localitzat-
44 Pallars Jussà Tremp 18-04-84 25 25 12,69 19,98 32,67 
45 Vall d'Aran Baus en 20-04-84 30 30 -no localitzat-

GIRONA 
46 Gironès Vilademuls 10-02-84 30 30 -amb núvols-
47 Baix Empordà Sta. Cristina d'Aro 11-02-84 14,5 14,5 24,12 24,12 
48 Garrotxa Beuda 09-03-84 28 2 30 30,42 
49 Baix Empordà Castell d'Aro ':· 28-07-84 9 10 8,28 1,71 9,99 
50 Ah Empordà Portbou 26-07-84 15 15 -amb núvols-
51 Alt Empordà Roses 28-07-84 15 15 -junt amb el n. 0 52-
52 Ah Empordà Roses 09-08-84 15 15 38,61 38,61 

TARRAGONA 
53 Baix Ebre Xerta 09-02-84 25 s 30 9,99 8,55 18,54 
54 Tarragonès RodadeBarà 29-03-84 16 6 22 19,08 5,4 24,48 
55 Conca de Barberà Sta. Perpètua de Gaià 23-03-84 15 25 40 72,99 
56 Priorat Ulldemolins 24-06-84 10 11 9,63 
57 Priorat Porrera 17-07-84 1 11 12 11,34 
58 Conca de Barberà Vimbodí 31 -07~84 25 15 40 36,09 
59 Baix Ebre Tortosa 10-08-84 10 10 14,13 14,13 
60 Baix Ebre Duesaigües 11-08-84 3 15 18 -junt amb el n. 0 18-
61 Conca de Barberà les Piles 25-08-84 6 12 18 - no localitzat-
62 Montsià Ulldecona 15-09-84 1 18 19 -junt amb el n. 0 23-
63 Alt Camp Aiguamúrcia 16-09-84 6 6 12 17,46 3,69 21,15 
64 Priorat la Bisbal de Falset 24-09-84 13 4 17 23,04 
65 Baix Camp Maspujols 08-08-84 10 10 - junt amb el n. 0 17-
66 Montsià Godall 18-09-84 12 12 13,23 13,23 
67 Montsià Amposta 24-09-84 15 15 -junt amb el n.0 68-
68 Montsià Amposta 07-1 0-84 10 10 28,98 28,98 

881,5 711,84 

Castell-Platja d'A ro 

Taula 10: Resum de l'estudi dels incendis forestals de 1984. En primer lloc hi consten dades provinents dels comunicats d'incendis de la DGMR, seguides dels resultats originats amb el trac-
rament digital de les dades captades pel sensor TM del satH lit LA N OSA T -5. En aquesta relació només hi han els incendis produits a Catalunya d'una grandària superior a 1 O ha 
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geogràfica resultà insuficient per localit
zar-lo clarament. 

Com a resum d'aquesta discussió dels 
resultats podem dir que la majoria dels 
incendis han estat localitzats i s'han pogut 
diferenciar, dins de les superfícies fores
tals afectades, les àrees ocupades per bosc i 
per matolls. 

Quant als incendis no detectats, o aque
lls en què, havent-ho estat, no s'ha arribat 
a diferenciar aquestes dues categories, els 
motius es poden resumir en aquests tres 
factors: 

referència UTM o geogràfica en els 
comunicats oficials incompleta o inexacta; 
coincidència espectral entre les àrees 
agrícoles sense vegetació, o les àrees de 
pastures o matolls secs, o per altra banda, 
emmascarament de l'incendi a causa de 
les ombres existents a la imatge d'hivern; 

presència de núvols sobre les àrees 
afectades. 
D'aquests tres factors, els dos darrers 

estan directament relacionats amb les 
dates d'enregistrament de les imatges. En 
aquest estudi concret, pel fet de treballar 
amb imatges d'hivern, era d'esperar que el 
segon factor hi actués d'una manera 
important, pertorbant el procés de classi
ficació. Amb tot, aquest no és un pro
blema de les tècniques o de la metodologia 
emprada, sinó que fins i tot amb el mateix 
procediment es podria solucionar, usant 
d'altres dates d'enregistrament de la infor
mació multispectral. Especialment, un 
cop aconseguides les imatges correspo
nents a la primavera de 1984, es podrien 
fer d'altres estudis sense necessitat d'usar 
imatges d'hivern, les quals presenten 
aquest greu inconvenient de les ombres, 
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sinó usant només imatges de les noves pri
maveres dels anys vinents . 

Referent al primer factor, és clar que, 
amb una referència geogràfica completa i 
amb unes referències UTM correctes, 
s'haurien estalviat moltes pèrdues de 
temps de localització dels incendis a les 
imatges multispectrals, i fins i tot, els 
incendis no detectats per problemes de 
coincidències espectrals s'haurien pogut 
detectar mitjançant el procediment de 
generació de màscares. 

Un darrer punt que queda per comentar 
sobre els resultats obtinguts està en relació 
a la quantificació de les superfícies crema
des. Cal fer notar que les extensions en 
hectàrees s'han deduït a partir del nombre 
d'escacs continguts als grups espectrals 
identificats com a categories cremades, i 
considerant la superfície aproximada d'un 

Imatge 16: Incendis n° 9 i 10 produïts el mes de setembre de 1984 al terme municipal d'Alfara de Carles. Lafigurade l"esquerra correspon al fals colo r format pels canals 3/ 4 i 5/ 4 de la imatge 
posterio r a les cremades, i pel canal4 de la d'abans de l'incendi . La figura de la dreta es el resultat de la class ificac ió radio mètrica, i en ella es representa en vermell la superfície 
cremada de matolls (ICC) 

R .C .C. n ° 4 • m a rç 1987 • vo lum 11 



44 cartografia 

Informació DGMR Segons tractament Informació DGMR 
incendis estudiats dades de satèHit sobre tots els incendis 

BARCELONA 
Incendis de més de 1 000 ha 1 407,0 1 188,00 
de lOOal OOOha 229,0 210,06 
de 50 a lOOha 80,0 68,04 
de10a50ha 242.0 212.25 
Total 1 9S8,0ha 1 678,35ha 1 806,0ha 

GIRONA 
Incendis de més de 1 000 ha 
delOOal OOOha 167,0 181,26 
de 50 alOO ha 
de10a50ha 129,5 103,14 
Total 296,5ha 284,40ha 754,0ha . 
LLEIDA 
Incendis de més de 1 000 ha 
delOOal OOOha 100,0 52,65 
de 50 a IOOha 129,0 63,90 
de 10a50ha 214,0 122,85 
Total ~a 239,40ha 616,0ha 

TARRAGONA 
Incendis de més de 1 000 ha 4 250,0 3 803,58 
de 100 al 000 ha I 300,0 1 146,51 
de 50 a lOOha 563,0 611,19 
del0a50ha 296,0 273,60 
Total 6 409,0ha 5 834,88ha 6 588,0ha 

TOTAL CATALUNYA 9 106,5 ha 8 037,03 ha 9 764,0ha 

Taula 11: Resum de les superfícies forestals afectades pels incendis de 1984. Es comparen les hectàrees detectades mitjançant 
el tractament de dades del sensor TM amb les considerades, per als mateixos incendis, per la Direcció General de 
Medi Rural. S'inclou també el total de la superfície afectada de Catalunya 

escac igual a 30 x 30m. Els resultats, doncs, 
són una aproximació de la realitat, car no 
s'ha tingut en compte el relleu. Amb tot, 
l'esmena que s'hauria de fer és un dels 
punts que actualment l'ICC està investi
gant, i consisteix en la possibilitat d'in
corporar el Model Digital del Terreny 
(DTM) a aquest tipus de dades enregistra
des des de satèHit. 

Finalment s'ha de dir que, fins ara, no 
s'ha realitzat cap campanya de verificació 
dels resultats sobre el terreny. De totes 
maneres, les mateixes dades derivades dels 
comunicats oficials dels incendis poden 
considerar-se com una primera aproxima
ció, car en teoria provenen d'estudis rea
litzats amb les metodologies tradicionals. 

Conclusions 
Les dades multispectrals enregistrades 

pel sensor TM del satèHit LANDSAT-5 
aporten una informació molt valuosa en 
relació al coneixement dels espais forestals 
i, concretament, a la possibilitat de detec~ 

tar i quantificar les àrees afectades pels 
incendis. 

Comarca 

Alt Camp 
Alt Empordà 
Alt Urgell 
Anoia 
Baix Camp 
Baix Ebre 
Baix Empordà 
Baix Llobregat 
Baix Penedès 
Barcelonès 
Berguedà 
Conca de Barberà 
Garrotxa 
Gironès 
Maresme 
Montsià 
Noguera 
Pallars Jussà 
Pallars Sobirà 
Priorat 
Ribera d'Ebre 
Ripollès 
Selva 
Tarragonès 
Terra Alta 
Vall d'Aran 
Vallès Occidental 
Vallès Oriental 

TOTAL 

Incendis existents 

2 
4 
3 
2 
6 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
2 
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una disminució. Concretament, els millors 
canals per registrar-los són els canals 3, 4, 
5 i 7. 

Les combinacions formades per les 
divisions C3/ C4 i C5/ C4 detecten amb 
tota claredat les àrees cremades. La com
binació en el fals color originat per la 
representació dels canals 4, 5 i 7 en els 
colors vermell, verd i blau, respectiva
ment, evidencia amb molt de detall el perí
metre i l'extensió dels incendis. 

La diferenciació entre les superfícies 
afectades de matolls i de bosc pot fer-se 
per tractament informàtic a partir d'un 
arxiu multi temporal construït per les qua
tre variables següents: C3/C4, C5/C4 
provinents d'una imatge posterior a l'in
cendi, C4 i CS provinents d'una altra 
imatge anterior a l'incendi. 

L'ús d'imatges de finals de la tardor o de 
l'hivern no resulta gaire adequat pel fet 
d'haver-hi, principalment a les àrees 
forestals, extenses superfícies emmascara
des per les ombres originades pel relleu i 
per la reduïda altura que té el sol sobre 
l'horitzó en aquestes èpoques de l'any. A 
més a més, molts espais de vegetació natu-

Incendis detectats Superfícies en ha 

2 269.28 
4 219.87 
3 90.00 
2 35.37 
6 3 496.59 
5 860.58 
2 34.33 
1 23.04 
2 234.90 
1 15.48 
1 210.06 
2 109.08 
1 30.42 
o 
1 866.97 
7 233.46 
1 22.68 
2 48.87 
2 77.85 
4 97.56 
1 154.35 
1 19.60 
1 321.03 
3 213.84 
1 82.44 
o 
5 143.96 
2 42.84 

63 7 963.23 
L'efecte radiomètric dels incendis es 

pot resumir com un augment de la reflec
tància en tots els canals del sensor TM, 
excepte en el canal4, en el qual es produeix 

Taula 12: Superfície comarcal afectada pels incendis forestals esdevinguts l'any 1984. Tant la superfície com el nombre d'in
cendis fan referència als que a les de la DGMR comprenien 1 O o més ha 
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ral i agrícola es presenten secs o descoberts 
de vegetació, i donen una resposta espec
tral semblant a la dels espais forestals cre
mats. És preferible, doncs, usar imatges de 
primavera enregistrades en anys succes
sius per realitzar els estudis amb una 
seqüència anual. 

La detecció de diverses classes espec
trals dins d'una mateixa àrea cremada fa 
suposar l'existència de correlacions entre 
el grau de destrossa produït i la seva con
seqüència espectral, correlació que ens 
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queda per confirmar amb estudis de camp. 
Havent aconseguit tota la coberta de 

Catalunya amb dades multispectrals de l'any 
1984, els propers estudis que es volguessin 
realitzar en els anys vinents, es podrien efec
tuar d'una manera molt més directa pel fet 
de posseir ja una referència espectral i haver 
construït els diversos polinomis de trans
formació de les coordenades LANDSAT al 
sistema de coordenades UTM. 

Igualment, a partir d'aquest moment, es 
poden contemplar estudis de seguiment 
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G . R. MINICK i W. A. SHAIN, 1981 : Comparison of 

satellite imagery and conventional aerial pho
tography in evaluating a large forest fire . 
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de fenòmens dinàmics actius als espais 
forestals com són els d'erosió i els de rege
neració de les superfícies afectades pels 
incendis. 
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LA QUALITAT 
DE LA CARTOGRAFIA 

La cartografia, els mapes, constitueix 
avui en dia el mitjà més adequat per pre
sentar la informació tant topogràfica, com 
sòcio-econòmica d'un espai geogràfic. 

En conseqüència, els mapes constituei
xen una imprescindible eina de treball per 
planificar, iniciar, desenvolupar i con
cloure qualsevol mena d'actuació sobre 
un espai geogràfic determinat. Ordenació 
territorial, planificació econòmica, polí
tica urbanística, obres públiques i en 
general totes les actuacions conduents a 
l'economic reform estan basades en la uti
lització de l'adequat suport cartogràfic. 

Admès això, sorprèn que no hi hagi al si 
de la Quality Control Organization una 
àrea dedicada al control de qualitat en la 
cartografia. I sobretot que encara no 
s'hagi definit el concepte de qualitat en la 
cartografia. No es pot argüir que les tècni
ques cartogràfiques no són d'ús quotidià i 
corrent en tots els racons del nostre plane
ta, en tots els Estats, i tant en empreses 
públiques com privades . 

El control de qualitat d'una producció 
cartogràfica es pot analitzar a partir de tres 
factors predominants: 

la qualitat i les característiques del 
suport (el paper); 
la qualitat i les característiques de la tèc
nica (la impressió); 
la qualitat i les característiques de la 
informació (la cartografia, el mapa). 
El control de qualitat d'un paper o 

d'una impressió són temes freqüents i 
suficientment estudiats, encara que és evi
dent que el cas que ens ocupa presenta 
algunes connotacions específiques. 

Control d e qualitat del paper suport 
Les Normes UNE (Una Norma Espa

ñola) són emeses a Espanya per IRAN OR 
(lnstituto de Racionalización y Normali
zación, actualment lnstituto Español de 
Normalización), dependent del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Científicas. 

El juny de 1969 es va emetre la Norma 
UNE 57048 «Papel Cartografico Para 
Usos Generales» (Annex A) . 

Tanmateix, l'Instituto Geografico 
Nacional, centre cartogràfic de l' Admi
nistració Civil de l'Estat, va «endurir» 
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aquesta norma amb l'exigència d'una 
millor qualitat en el paper cartogràfic que 
havia d'adquirir al mercat espanyol. 
Aquestes normes es concretaren en el 
document Condiciones técnicas que debe 
satisfacer el pape! del mapa topogrdfico 
nacional1:50 000, publicada por el Insti
tuta Geogrdfico y Catastral (Annex B). 

La millora de la qualitat en la producció 
espanyola donà com a resultat vuit anys 
després, el 1977, l'emissió d'una primera 
revisió de la Norma UNE amb la designa
ció 57-048-77 (Annex C). La classe III és 
l'emprada habitualment en l'edició carto
gràfica de l'Insti tu to Geografico Nacional. 

Control de qualitat d e la impressió 
Un cop presses totes les mesures per 

iniciar una tirada, cal mantenir uns estàn
dards de qualitat durant tot el temps que 
hagi de durar. 

Esmentem, només breument, els fac
tors predominants: 

Qualitat del registre 
Inclou el registre de la impressió 

(imatge impresa) sobre el paper i el regis
tre de cadascun dels colors amb els altres 
que intervenen en la impressió. 

El control de la humitat del paper, en el 
magatzem o al seu pas per la màquina, pot 
afectar les dimensions de la imatge i, con
seqüentment, la manca de registre en la 
impressió dels diferents colors. 

Una variació en els cilindres de la 
màquina, en excés o en defecte, en l'adap
tació de la planxa o/ i del cautxú produiria 
modificacions en les mides de la imatge i 
manca de registre en la impressió dels dife
rents colors. 

La situació de marques de guies laterals 
ens ajudarà en el registre de la impressió. 

Qualitat de la reproducció 
Normalment, en cartografia es treballa 

en dos vessants: 
cartografia topogràfica: impressió de 
línia en colors plans, algunes sobrecàr
regues (masses color); 

- cartografia geogràfica: alguna impres
sió de línia, sobrecàrregues (masses de 
color). 

En qualsevol cas, cal comprovar la qua
litat del treball tant de línia com de punts 
en els treballs de sobrecàrrega. L'observa
ció visual es pot complementar amb altres 
sistemes (comptafils, dianes, .. . ) que per
metin una millor comprovació dels estàn
dards de qualitat. 

Qualitat de color (la seva normalització) 
La densitat de la pel·lícula de tinta 

impresa afecta la qualitat de la tirada i la 
impressió subjectiva amb què l'usuari per
cep el color en examinar el mapa. 

La principal ajuda per mantenir la qua
litat del color és el densitòmetre o les foto
cèHules. La pràctica normal situa àrees 
sòlides, de cada color, de 10 mm d'am
plada als marges, que després es guilloti
naran, on s'efectuen les comprovacions. 

Ara bé, arribats a aquest punt cal fer 
algunes puntualitzacions. A gairebé tots 
els països s'admet que una carretera ha de 
ser representada per dues línies paraHeles 
de color vermell. Això, però, ens planteja 
dues qüestions: 
a). Quan diem «gairebé tots els països» 

no diem «absolutament a totS», lla
vors s'ha de pensar que cal anar, tendir 
cap a una normalització cartogràfica 
(no pas per a aquest cas concret, sinó 
en general). 

b ). Quan diem que les carreteres es repre
senten amb color vermell, no ens hau
ríem de preguntar en quin color ver
mell? Com es defineix el color vermell? 
És el mateix color vermell l'emprat a 
Espanya que l'emprat a qualsevol 
altre lloc, per exemple? Són el mateix 
vermell els diferents vermells emprats 
als distints centres cartogràfics d'un 
mateix Estat? 

Hi ha alguns mapes, com ara el Mapa 
Internacional del Món (IMW) a escala 
1:1 000 000, amb la simbologia i els colors 
normalitzats; però el més freqüent és que 
cada Estat empri en les seves sèries estatals 
els colors segons les seves pròpies necessi
tats 1 normes. 

El sistema Munsell, basat en l'avaluació 
del to (Hue), de la claredat (Value) i de la 
saturació (Chroma), d'un color base, coe
xisteix amb les especificacions CIE 1931 
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emprant el sistema de coordenades colori
mètriques que determinen els valors tries
tímuls. 

Mentre no s'adopti un sistema únic de 
definició de colors, de manera que en refe
rir-nos a un color ho fem d'una forma 
determinada i correcta (per a la qual cosa 
proposem el sistema Munsell), no serà 
possible homogeneïtzar les sèries carto
gràfiques interestatals ni avaluar controls 
de qualitat. 

Control de qualitat de la informació. 
El control de qualitat de la informació 

continguda en un mapa presenta algunes 
característiques peculiars que el diferen
cien del d'altres sistemes. 

Què és un bon mapa? Un bon mapa, per 
a un usuari determinat, és aquell que 
representa bidimensionalment les carac
terístiques del territori (tridimensional) 
que li són d'interès i que a més a més les 
representa amb la fidelitat i fiabilitat que li 
són necessàries per a I 'ús previst del mapa. 

Estem . fent referència a la cartografia 
topogràfica i geogràfica. En cartografia 
temàtica cal considerar altres factors 
addiccionals, com ara la fiabilitat estadís
tica de la informació temàtica, i les rela
cions espacials i/o temporals. 

Aquí entra en joc un factor eminent
ment subjectiu: la relació mapa-usuari. 

Des que Kolacny ell976 proposà un pri
mer model de comunicació cartogràfica, 
diversos autors (Ratajski, Morrison, ... ) han 
desenvolupat diferents models, eminent
ment subjectius, que estableixen les rela
cions fonamentals que donen en qualsevol 
procés de transmissió d'una informació car
togràfica des de la realitat d'un terreny. 

Nosaltres escollim com a punt senzill 
que ens permet de comprendre fàcilment 
els processos d'interrelació que hi ha en les 
seqüències. 

Terreny (existent, real)= R 
Cartògraf = C 
Mapa= M 
Usuari= U 
Terreny (comprensible, imaginat)= R' 

El model ha d'expressar aquestes quatre 
relacions fonamentals, en cada una de les 
quals hi ha una pèrdua d'informació res
pecte a la situació de partida de cadascuna 
d'aquestes relacions. 

És evident que, Terreny (existent, real) 
R;!: R' Terreny (comprensible, imaginat), 
ja que el model mental R' que l'usuari U es 
pot fer a partir del mapa M preparat pel 

cartògraf e serà diferent de la realitat del 
terreny R que hom tractà de representar. 

En la mesura que R' --+ R, o que R- R' 
= l'i --+ O, podrem definir uns estàndards 
de qualitat respecte al producte cartogrà
fic, del Mapa. 

El model de transmissió de Ratajski es 
pot representar en un primer graó de la 
següent manera: 

Fig. 1: Model elemental de Ratajski 

És a dir, la transferència mental de la 
realitat observada en conceptes expressa
bles en un llenguatge cartogràfic que es 
dóna en la relació : 
Terreny (existent, real) R--+ e CartògrafS I 

La transformació a un model bidimen
sional, iniciada en la relació anterior, es 
completa aquí expressant en llenguatge 
cartogràfic (simbologia, colors, ombre
jats, ... ) la realitat tridimensional captada. 
Estem en la relació: 
Cartògraf C--+ M Mapa S 2 

La descodificació o retransformació del 
llenguatge expressat pel Mapa en elements 
perceptibles es dóna en la relació: 
Mapa M--+ U U s u ari S 3 

La descodificació o retransformació 
mental del missatge llegit al Mapa i perce
but per l'Usuari en un model del terreny 
s'expressa en la relació: ·· 
Usuari U--+ R' Terreny (comprensible, 
imaginat) S 4 

En la mesura que R ;!: R', es verificarà 
R-R' =l'i, i també: SJ+ s2 +SJ+ s 
4=1'1;60 

En un segon graó, el model de transmis
sió de Ratajski pot ser expressat de la 
següent manera, introduint algunes varia
cions sobre el model original. 

Les relacions anteriorment descrites: 
R--+ C C--+ M M--+ U U--+ R' 
es poden analitzar ara amb més detall: 

Fig. 2: Model evolucionat de Ratajski 

Relació R --+ C: 
ER: és l'emissió informativa de què es 

disposa a partir de la realitat d'un terreny 
R, i és condicionada per dos vectors: 

511 : informació efectiva que emet el 
terreny R, d'alguna manera l'output del 
sistema R; 

512 : percepció que realitza el cartògraf 
e en funció de les tecnologies emprades 
en la captació de la informació. 

En aquesta fase del model, que podríem 
denominar procés d'elaboració, interve
nen elements tals corn: 

- tècniques d'aerofotograrnetria. 
- tècniques de topografia i geodèsia. 
- tècniques d'aerotriangulació. 

Procés en C: 
En el cartògraf C es produeix una 

degradació de la informació. Als proces
sos anteriors, teòricament objectius, cal 
sobreposar-ne alguns altres corn ara: 

- tècniques de fotointerpretació, 
- i els mateixos elements de subjecti-

vitat inherents a qualsevol cartògraf. 
Aquesta percepció és selectiva, ja que 

generalment el cartògraf seleccionarà 
aquelles característiques, aquella infor
mació que considera o que li semblen inte
ressants per a un fi determinat, i en rebut
jarà o obviarà la resta. 

Així es passa a un procés de depuració 
de la informació emprant elements corn 
són: 

- tècniques de generalització de la 
informació. 

- tècniques de dibuix, de delineació, 
d'esgrafiat, d'ombrejat ... 
que configuren el que podríem anomenar 
procés d'elaboració. 
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Relació M ~ U: 
Ja tenim l'element base del nostre estu

di: el Mapa. 
EM : és l'emissió del missatge a través 

d'un canal d'informacio, Mapa M, i és 
condicionat per dos vectors: 

S31 : emissió informativa que pot estar 
afectada negativament, degradada, per 
errors conceptuals, imperfeccions tècni
ques, defectuosa utilització del color, ... , i 

S32 : és la disposició de l'usuari ( coneixe
ment, entrenament, ... ) i la seva interrela
ció amb el medi ambient (iJ.luminació, 
condicions de lectura, comoditat, ... ) en 
relació amb l'anàlisi i la lectura del mapa, 
amb el llenguatge cartogràfic. Estem en el 

· que podríem anomenar procés de percepció. 

Procés en U: 
Igual com hem fet abans amb el cartò

graf, aturem-nos un moment en l'usuari U 
que té un mapa a les seves mans o acaba 
d'examinar-lo. 

Per al cartògraf C, els processos R ~ C 
~ M, en els quals es troba immers, són 
bàsicament degradants: transformen la 
realitat tridimensional d'un terreny en un 
document bidimensional: el Mapa. 

Per a un usuari U, els processos M ~U 
~ R', en què es troba immers, són bàsica
ment creatius: transformen un document 
bidimensional, el mapa, en una idealitat tri
dimensional, el seu model del terreny R'. 

Relació U~ R': 
Eu: es pot definir com un procés d'ela

boració cerebral, i és condiccionat per dos 
vectors : 

S41 : és el procés d'elaboració de la infor
mació captada, de la seva estructuració i 
anàlisi cognoscitiva, comparant-la cere
bralment amb altres experiències ante
riors. És el coneixement, la memòria, ... , i 

S42 : és el procés de transformació, de 
capacitat d'imaginació, de transformació 
bidimensional en tridimensional. És un 
imput del sistema. 

Matemàticament és evident que: 

sll +s 21 + s 21 + s22 + ~3 1 + s32 
+ --s41 + s42 = /j. 

El problema pràctic que es presenta és 
que al llarg de tot el complex procés es 
barregen fases mesurables, corresponents 
a estructures tècniques, físiques, quími
ques, .. . amb fases no mesurables, encara 
que poden ser avaluables, corresponents a 
estructures subjectives i mentals. Com 
quantificar aquestes estructures és la 
qüestió amb què ens enfrontem; només 
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avançant en aquesta direcció podrem ser 
capaços d'avaluar la utilitat d'un mapa. 

Quantificacions objectives 
Els plecs de condicions i normes que es 

fan servir en algunes fases dels processos 
cartogràfics estan, normalment, perfecta
ment definits i són matemàticament ava
luables. Ja ho hem dit més amunt quan ens 
referíem a les tècniques de fotogrametria o 
de topografia i geodèsia ... , en el que ano
menàvem procés d'elaboració , en la rela
cióR~ C. 

Així, si estem treballant en el projecte 
d'un vol fotogramètric amb l'objectiu de 
preparar una representació cartogràfica, 
exigirem, per exemple, que la presa de les 
fotografies aèries es faci amb una càmera 
fotogràfica calibrada de 1S2 ± S mm, i que 
la verticalitat de la càmera (angle format per 
l'eix de la càmera i la vertical) no passi de 3°. 

Si estem treballant en la restitució d'un 
parell de fotogrames procedents d'un vol 
fotogramètric haurem de limitar els errors 
en altimetria a 1/S de l'equidistància entre 
corbes de nivell i en planimetria a 0,2 mm 
de desplaçament. Això significa que per a 
un mapa a escala 1 :2S 000 amb corbes de 
nivell cada 1 O metres, els màxims errors en 
altimetria, a l'hora de restituir els parells 
fotogramètrics, seran de ± 2 metres, i en 
planimetria de d ~S metres. 

Si estem treballant sobre una línia d'ani
vellament l'alta precisió, indispensable 
per dotar d'altituds una cartografia, 
admetrem com a error de tancament 
màxim± 1,S y'K mm, essent K la longi
tud de la línia o polígon expressat en qui
lòmetres. 

Així podríem continuar amb diversos 
exemples. 

Quantificacions subjectives 
Hi ha altres tipus de processos carto

gràfics, on intervenen fonamentalment els 
cartògrafs C i els usuaris U i on es pro
dueixen tota una sèrie de transformacions 
que, si bé en alguns supòsits poden ser, en 
certa manera, quantificades, en altres, i 
són la majoria, són de caràcter més aviat 
qualitatiu que no pas quantitatiu. 

Fins ara, en tot el treball desplegat fins 
aquí, no hem introduït l'escala, ni ens hem 
servit de les possibles implicacions en el 
model de transmissió de R¡tajski, sobre el 
qual hem desplegat els nostres planteja
ments. Tanmateix, és evident que l'escala, 
com a factor de reducció/ampliació en les 
seqüències: 
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Terreny (existent, real)= R 
Cartògraf = C 
Mapa= M 

Mapa= M 
Usuari= U 
Terreny (comprensible, imaginat)= R' 

té un paper predominant en les relacions 
de quantitat i de qualitat en la informació 
primerament codificada R ~ C ~ M i 
després descodificada M ~ U~ R'. 

Punt de vista del cartògraf e 
Per al cartògraf els plantejaments estan 

clars . Disposa d'uns mecanismes de codi
ficació que convenientment emprats (tèc
niques de generalització de la informació, 
tècniques d'ombrejat, simbologia ... ) dins 
del procés de redacció facilitaran la seva 
tasca. Comentem-ne alguns exemples. 

Una antena de radiotelevisió al cim 
d'una orografia ha de ser representada per 
la seva importància cultural, estratègica, 
en la navegació aèria ... ; suposem que les 
seves dimensions, inclòs l'edifici de 
suport, són, en planta, 10 metres per 20 
metres. A diferents escales la seva repre
sentació hauria d'ocupar: 

Escala I : E a(mm) xb (mm) S=a·b (mm2) 

I :500 20x40 800 
1:1 000 10x20 200 
1:5 000 2 x 4 8 
I :lO 000 lx2 4 
I :25 000 0,4 x 0,8 0,32 
I :50 000 0,2x0,4 0,08 
I :100 000 0,1 x0,2 0,02 
I :500 000 0,02x0,04 0,0008 
I :I 000 000 0,01 x0,02 0,0002 

És evident, doncs, que per a E> 2S 000 
(Mapa Topografico Nacional de España i 
de molts altres Estats) aquesta representa
ció no és possible, llevat que no es recorri a 
uns processos de codificació/descodifica
ció a través d'una simbologia convencional, 
coneguda dels cartògrafs e i els usuaris u. 

Hi ha d'altres exemples potser més sig
nificatius: com cal representar un ferrocar
ril, una carretera, o fins i tot un estret curs 
d'aigua? Totes són est~uctures lineals, 
mesurables i representables, però les seves 
amplades (3, 10 ... 30 metres) les fan infini
tesimals i no representables per a valors 
elevats d'E, llevat que no sigui mitjançant 
una simbologia adequada. 

A aquests aspectes qualitatius cal sobre
posar els quantitatius: quina quantitat 
d'informació s'ha d'incÍoure en un mapa a 
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escala 1 :Ep i quina altra quantitat d'infor
mació en una altra escala 1 :E2 (E2 > E1) 

per a una cartografia derivada? 
Suposem que per a un territori donat R 

siguin: 
1 :E1 i 1 :E2 les escales primitiva (base) i 
derivada, respectivament (E2 > E 1) de la 
representació; S1 i S2 les superfícies reals 
dels mapes, representant una mateixa su
perfície del territori donat R. 
Llavors S1 = R/E~; I 1 i I2 les quantitats 
d'informació, nombre d'objectes repre-

sentats en cada mapa, independentment 
de la seva grandària, forma, posició ... ; d1 i 
d2 les densitats d'informació (quantitat 
d'informació/ superfície) de cada mapa. 
Llavors d 1 = I¡! S¡ 

Les possibilitats lògiques que se'ns pre
senten en la preparació d'un mapa derivat 
són totes aquelles compreses (vegeu la 
figura adjunta) entre els límits següents: el 
mapa derivat és una simple reducció del 
mapa base, contenint la mateixa informa
ció que aquest. 

Fig. 3: La generalització de la informació en la redacció d'una canografia derivada 

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • ,-------
• • • I • • • I 

• • • I • • • I 
I • • e l • • • I 

La generalització de la informació en la redacció 
d'una-cartografia derivada 

La quantitat d'informació és donada per 
1/11 = (E/E2)" 0;;<a;;<2 

El cartògraf ha de decidir 

Aquí presentem un exemple per a 
E/E2 = !h 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 

~ - - - --- . , ... 
I 

e l e • • I 
I • I • e e 
I 

a=O 

a= I 

a=~ 

' 

a=2 

•••••• • ••••• •••••• •••••• •••••• • ••••• 
•••• •••• •••• •••• •••• •••• 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

Llavors I2 = I1, 

d'on d2 = d1(EzfE1) 2 i, per tant, augmenta 
la densitat d'informació; 
la densitat d'informació en ambdues esca
les és idèntica. 
Llavors d2 = dp 
d'on I2 = I1 (E1/E2) 2 i, per tant, decreix la 
densitat d'informació. 
Les possibilitats intermèdies poden ser 
expresades matemàticament en la forma 
(E¡IE2)0 ~ lz!I 1 ~ (E¡IE2)2 

o també F= I1 (E¡IE2) "' O~ er~ 2 

o 2 

Fig. 4: Informació continguda en dos mapes d'escales E1 i E2 

Tabuladament calculem Iz1I1 

~o 3f2 2 

0,707 0,5 0,35 0,25 

0,5 0,25 0,125 0,06 

En la figura anterior s'han representat 
aquests cinc valors d'er per a E¡IE2 = Yz . 
L'elecció del valor d'er correspon al cartò
graf en el procés de redacció . 

Com a annex presentem un exemple 
pràctic del que hem comentat, referit a la 
zona de Huelva (Espanya) tal com apareix 
als mapes estatals a escales 1 :25 000; 
1 :SO 000 i 1 :200 000. 
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Punt de vista de l'usuari e 
Per a l'usuari d'un mapa els planteja

ments estan clars. Ha d'enfrontar-se amb 
un element, el mapa, que en certa manera 
li és hostil, i ha de procurar obtenir-ne tota 
la informació que pugui o, si més no, tota 
la que necessiti, que haurà de processar 
mentalment per imaginar la realitat d'un 
territori R' -;/= R, procés d'imaginació 
mental en el qual cal procurar queR'---> R, 
de tal manera que R- R' ---> O. 

Tanmateix, també és cert que l'usuari 
que s'encara amb un mapa compta amb 
algunes tècniques que l'ajudaran en la seva 
tasca de descodificar-ne el contingut: els 
seus coneixements en qüestions geogràfi
ques, topogràfiques i cartogràfiques, la 
seva experiència professional, l'entrena
ment previ ... , i també que es trobarà 
influït per factors exteriors, medioam
bientals: comoditat, il-luminació, ambient 
de sorolls ... Però els mecanismes de trans
formació de la informació, els processos 
M---> U---> R' , són en qualsevol cas proces
sos mentals lligats a la subjectivitat de 
l'usuari, individualitzat, o d'una massa 
d'usuaris, com a conjunt. 

Diversos autors han dissenyat esque
mes d'aquests mecanismes mentals. Des 
dels més simples de Christner i Ray 
(1961), Kolacny (1969), Robinson i Pet
chenik (1976 ), passant per altres de més 
complexos com els de Board (1967) 
(1976), fins a aquells altres excessivament 
complexos (a parer nostre) com el de 
Grzib Schlosky (1978). La bibliografia 
cartogràfica presenta abundant informa
ció sobre els processos i les transforma
cions mentals en el cicle M---> U---> R' . 

Concentrant-nos, però, en el tema, 
quan pot dir una persona que un mapa li 
ha estat d'utilitat? Té cap paràmetre, 
quantitativament parlant, per poder ava
luar aquesta utilitat? Comparant dos 
mapes d'un mateix territori, té elements 
objectius que li permetin de definir quin és 
el més útil de tots dos? 

Hom atribueix a Lord Kelvin la frase «si 
pots expressar allò de què parles amb un 
número, és que en deus saber alguna 
cosa•• . Aquest és el repte que tenim davat 
nostre: tractar d'expressar amb formula
cions numèriques la menor/major utilitat 
d'un mapa. 

Alguna de les característiques que ens 
poden definir la menor/ major qualitat 
d'un mapa són: 
- la racionalitat de la reproducció d'un 

mapa, entenent com a talla correspon-
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dència, tridimensional/bidimensional 
que d'alguna manera ens defineix la 
correspondència terreny-mapa; 

- la fiabilitat de la correspondència pun
tual entre els objectes en l'espai geogrà
fic i la seva representació al mapa; 

- la legibilitat de la informació en relació 
amb els detalls puntuals, lineals, super
ficials i alfanumèrics; 
la claredat de la imatge cartogràfica en la 
seva concepció estètica; 

- la varietat de colors emprats en la repre
sentació; 
l'ús de les corbes mestres en la represen
tació de l'orografia; 
la introducció d'informació transfor
mada, emprant una simbologia simple i 
fàcilment comprensible; 

- la densitat de la informació continguda, 
com a funció del plantejament del mapa 
i de l'escala de representació; 
l'enriquiment de la informació margi
nal complementària amb dades tècni
ques adequades ; 

- la forma i les característiques de la 
representació respecte a l'existència 
d'objectes representats de forma contí
nua/ discreta i a la seva distribució 
homogènia/ discontínua; 

- etcètera. 
Tots aquests factors i alguns altres per

meten a l'usuari d'apropar la informació 
continguda al mapa a la realitat que ell 
imagina del territori representat. 

El valor d'un mapa, la seva utilitat, ens 
definirà en certa manera un estàndard de la 
qualitat del mapa, de la seva capacitat per 
servir, per ser útil per a una majoria dels 
usuans. 

És evident que alguns investigadors han 
avançat per aquest camí. Per qüestions 
comprensibles, departaments de psicolo
gia d'universitat, de les forces armades .. . , 
han realitzat alguns experiments i avenços 
sobre aquesta problemàtica. De tots els 
estudis desenvolupats hem pres com a 
punt de partida el descrit per Grygorenko 
(1976 ), que defineix alguns paràmetres 
que permeten, en certa manera, avaluar la 
utilitat d'un mapa. 

Nosaltres escollim aquests tres paràme-
tres : 

- eficiència de la informació P 
- fluïdesa de la informació G 
- perdurabilitat de la informació T 

Eficiència de la informació P 

Definim l'eficiència com la quantitat 
d'informació que es pot extreure opcio-
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nalment d'un mapa, concernent les rela
cions quantitatives i qualitatives i la seva 
representació al mapa. 

Aquest criteri d'opcionalitat, d'extrac
ció opcional de la informació, està d'al
guna manera condicionat per les necessi
tats que com a usuari haguem de cobrir 
amb el mapa. 

Si definim les nostres necessitats com 
un conjunt U, i les disponibilitats, l'oferta 
d'informació que presenta el mapa, com 
un conjunt M, és evident que l'eficiència 
de la· informació P estarà definida com la 
intersecció dels dos conjunts P = U A M 

Fig. S: Eficiència de la informació P 

En la mesura que UAM---> U, és a dir, 
que U e M, l'eficiència de la informació 
assolirà el100% , això és, el mapa cobrirà 
totes les nostres necessitats. 

A la pràctica, l'eficiència d'un mapa es 
pot determinar a partir d'experiències. Si 
definim N com el nombre de dades, objec
tes o coses que pretenem obtenir del mapa 
(els elements del conjunt U), i n com el 
nombre d'aquells que, essent dels que pre
tenem obtenir, resulten impossibles de 
localitzar o obtenir (perquè no existei
xen), llavors l'eficiència del mapa es pot 
expressar sota la fórmula d'un coeficient: 

p = N-n 
N 

Fluïdesa de la informació 
L'eficiència de la informació d'un mapa 

depèn directament de la fluïdesa de la 
informació cartogràfica que es pot ex
treure immediatament del mapa. 

Les unitats bàsiques d'informació .(da
des) s'obtenen directament del mapa, en 
uns temps tP. Però aquesta informació no 
se'ns presenta tal com és, sinó transforma
da, codificada, mitjançant uns codis i con-
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venis, a través d'una simbologia adequa
da, a través d'un procés de codificació que 
ha realitzat el cartògraf. 

Ara estem davant del procés invers: la 
descodificació. És evident que una petita 
part de la informació es pot aconseguir pel 
camí directe (per exemple el nom d'una 
ciutat), però la major part de la informació 
extreta s'ha de «processar» a través d'uns 
mecanismes descodificadors (per exemple 
la mida de les lletres d'aquesta ciutat com
parada amb una clau a peu de mapa ens 
donarà informació sobre el nombre d'habi
tants i la seva importància administrativa). 

D'aquí que puguem dir que la informació 
continguda en un mapa, que la representa
ció cartogràfica del territori, es manté latent 
abans de la seva descodificació. 

La mesura de la fluïdesa de la informa
ció cartogràfica sobre un mapa serà el 
temps tm necessari per transformar, des
codificant-la, la informació cartogràfica, 
passant-la d'una forma latent, amagada, a 
una forma comprensible. 

Podrem definir un coeficient de fluï
desa Gen la forma següent: 

que ens proporcionarà un,a certa mesura 
de la fiabilitat o dificultat del procés de 
descodificació. 

ANNEXA 

676 017 Una Norma Espanyola 6.69 

Proposta 
PAPER UNE 

Paper cartogràfic per a usos generals 57 048· 

t. Objecte 
La present norma es refereix a les especificacions 
que ha de complir el paper emprat en la impressió 
cartogràfica per a usos generals. 

2. Designació 
El paper cartogràfic per a usos generals es designarà 
esmentant: 

a). Paper cartogràfic 
b ). El gramatge 
e). La present norma 

Perdurabilitat de la informació T 
La perdurabilitat o estabilitat de la 

informació, la definim en funció del trans
curs del temps en el qualles dades extretes 
del mapa mantenen, o mantindran, el seu 
interès present actual. La mesura d'aquest 
temps Tens donarà un indicatiu de la per
durabilitat. 

Si analitzem un atlas amb mapes temà
tics trobem, per exemple: 

perdurabilitat alta: 
I 
mapes històrics 
mapes geològics 

. . . . I mapes meteorològics 
perdurabthtat mtqana: d . . . 

mapes a mmtstratms 

d b
.1. b . ¡mapes econòmics 

per ura 1 ttat atxa: d 
mapes rama ers 

Fins i tot en l'anàlisi d'una sèrie topogràfica 
d'un mapa estatal (1 :25 000, 1 :50 000) podem 
destacar criteris que actuen a favor o en contra 
de la perdurabilitat. Així, per exemple 

Afecten la perdurabilitat 

la redueixen 
zones urbanes 
zones costaneres 
conreus de secà 
àrees industrials 

Conclusions 

la incrementen 
zones rústiques 
zones d'altiplanície 
.conreus de regadiu 
àrees agrícoles 

En el present treball hem passat revista a la 

Exemple: Paper cartogràfic, 80 g, UNE 57.048. 

3. Característiques tècniques 
Les característiques tècniques que ha de complir el 
paper cartogràfic, així com els aclariments corres
ponents, s'ajustaran als valors numèrics recollits 
per la taula següent. 

4. Normes per a la consulta 
UNE 57 004. Paper. Determinació del gruix. 
UNE 57 005. Paper. Determinació de la humitat 

(mètode d'assecat amb estufa). 
UNE 57 009. Paper i cartró. Gramatges. 
UNE 57 014. Paper i cartró. Determinació del 

gramatge. 
UNE 57 027. Paper i cartró. Determinació de 

l'absorció d'aigua (mètode Cobb). 
UNE 57 028. Paper i cartró . Determinació de la 

situació actual, segons el nostre criteri, del 
control de qualitat en la cartografia. 

Hem deixat a banda aquells processos 
de caràcter industrial (paper, impressió, 
color) més fàcilment avaluables i on ja hi 
ha documentació al respecte, i ens hem 
centrat principalment en els processos: 

Terreny~ Cartògraf~ Mapa 

r 

Mapa~ U s u ari~ Terreny (') 

on intervenen processos mentals difícils 
d'objectivitzar. 

Hem donat algunes notes característi
ques sobre aquests processos i hem deixat 
obert un camí a recòrrer que en el futur 
permeti l'establiment d'una nomenclatu
ra, qualitativa i quantitativa, d'enteniment 
comú. 

Fernando Aranaz del Rio 
Enginyer Aeronàutic 

i Doctor Enginyer Geògraf 

Adscrit a la Dirección General de l'Instituta Geo
gra fico Nacional (Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo ). 

José Catalan Chilleron 
Doctor Enginyer d'Armament 

i Doctor Enginyer Geògraf 

Director de Programa de Calibración Industrial. 
Dirección General de Innovación Industrial y Tec
nologia. (Ministerio de Industria y Energía). 

resistència a la tracció. 
UNE 57 031. Pastes , paper i cartró. Preparació 

d, extractes aquosos. 
UNE 57 032. Pastes, paper i cartró. Determinació 

del pH d'un extracte aquós . 
UNE 57 033. Paper. Determinació de la resistèn

cia a l'estrip . 
UNE 49 401 h 5. Característiques tècniques del 

paper d'embalatge i mètodes d'assaig. Contin
gut en cendra o càrrega. 

UNE 49 401 h 16. Característiques tècniques del 
paper d'embalatge i mètodes d 'assaig. Resistèn
cia al plegat. 

UNE 49 401 h 17. Característiques tècniques del 
paper d'embalatge i mètodes d'assaig. Resistèn
cia a l'esclat. 

UNE 57 049. Paper. Determinació de l'estabilitat 
dimensional (mètode d'immersió en aigua) . 
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Paper cartogràfic per a usos generals. Característiques tècniques 

Característiques de composició Car¡¡cterístiques fisico-químiques i òptiques Característiques mecàniques 

Denominació Composició Gramatge Humitat Cendres Grau de Opacitat Absorció Llisor pH Longitud lndex lndex Plegat Estabilitat 
fibrosa (1) (2) de color (4) d'aigua (6) de d'esclat d'estrip (S) dimensional 

blancor (5) trencament (7) (9) 

(3) L T L T 

% g/m2 % % % % g/m2 m d.p. d.p. % 

Paper Sense pasta 63 ;.74 ;.s 200 ;.2 soo "' 55 "' 35 
cartogràfic mecànica ni 71 ;.77 "' 75 "' 55 

semi química so ,.;s ;.so ;.so ,.;22 40/90 ;.s ;.21 ;.70 ;.120 "' so .,3 

90 ;.s2 ;.135 "' 90 
112 ;.s7 ;.s soo ;.3 200 ;.tso ;.too 

(I) Tolerància: 4% (UNE 57.009) 
(2) Tolerància: una unitat en més o en menys 
(3) Mesurat amb un aparell Elrepho 
(4) Opacitat TAPPI mesurada amb un aparell Elrepho 
(5) Mesurat amb el mètode Cobb (I min) (UNE 57.027) 
(6) Mesurada amb un aparell Gurley 
(7) Mitjana de les mides en les direccions longitudinals i transversal del paper (UNE 57.033) 
(8) Expressat en dobles plecs (d.p.), sota la tensió d'I kg. 
(9) En la direcció transversal del paper 

Observacions: Les variacions de gruix del fu ll respecte a un altre no seran superiors a 0,025 mm. La mateixa regla s'aplicarà a les mesures realitzades en 
un mateix full. 

ANNEXB 

Condicions tècniques que ha de complir el paper 
del Mapa Topografico Naciona/1:50 000, publicat 
per l'Instituto Geogr:ífico y Catastral. 
I . Composició fibrosa 

Sense pasta mecànica ni semiquímica (ceHulosa 
blanquejada aliOO%) 
2. Característiquesgener.ds 
2.1. Format 70 x 100 cm. 
2.2. Direcció de la fibra. paral·lela al costat de I 00 cm 
2.3. Gramatge: 90 ± 2,5% 

ANNEXC 

Norma 
Espanyola 

I. Objecte 

PAPER 
Paper cartogràfic per 

a usos generals 
UNE 

57 048-77 

La present norma es refereix a les especificacions 
que ha de complir el paper emprat en la impressió 
cartogràfica per a usos generals. 
2. Designació 
El paper cartogràfic per a usos generals es designarà 
esmentant: 

a). Paper cartogràfic 
b ). La classe 
e). El gramatge 
d). La present norma 

Exemple: Paper cartogràfic li, 80 g/m2, 

UNE57.048 
3. Característiques tècniques 
Les característiques que ha de complir el paper car
togràfic, igual com els aclariments corresponents, 
s'ajustaran als valors numèrics recollits a les taules 
adjuntes. 

R.C.G. n o 4 • març 1987 • volum li 

2.4. Gruix: la variació d'un full respecte a l'altre no 
ha de ser superior a 0,025 mm. 

2.5. Cendres:.;; 5% 
2.6. Humitat : 7% ± I% 
3. Propietats fisiques 
3.1. Setinat: 250-300 (amb l'aparell BEKK) 
3.2. Grau de blancor:;;. 80% 
3.3. Opacitat;;. 92% 
3.4. Acidesa, pH ;;. 4,9 
3.5. Grau d'encolat (Carson) : entre 40 i 60 

Denominació Classe Composició 
fibrosa 

Paper sense pasta 

cartogràfic 11 mecànica ni 

III semiquímica 

IV 
v 

(1) Tolerància: ±4% (UNE 57.009). 
(2) Tolerància: ±I "'o (UNE 57.005). 

3.6. Estabilitat dimensional .;; 2% 
3.7. Absorció d'aigua.;; 22g/m2 

4. Propietats m ecàniques 
4.1. Longitud de trencament: L = 5 800 mínim 

T = 3 200 mínim 
4.2. lndex d'esclat;;. 21 
4.3. lndex d'estrip;;. 80 en tots dos sentits 
4.4. Plegat (sota tensió d'I kg): L;;. 250 

T;;.IOO 
4.5. Ceres Dennison;;. 16 

Gramatge Humitat% Cendres% 

g/m2 (1) (2) 

71 
so 
90 ,.;s 
100 
112 

Taula 1: Paper cartogràfic per a usos generals. Característiques de composic ió 
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Classe 

11 
JJI 
IV 
v 

Grau de blancor (I) 
% 

Opacitat (2) 
% 

(I) Mesurat amb l'apareU Elrepho (UNE 57.062) 

Absorció d'aigua (3) 
glm' 

(2) Opacitat Tappi mesurada amb l'apareU Elrepho (UNE 57.063) 
(3) Grams d'aigua absorbida per I m2 de paper (UNE 57.027) 
(4) Mesurada amb l'aparell Bendtsen (UNE 57.066) 
(5) Mesurada amb l'aparell Bendtsen (UNE 57.080) 
(6) Determinat amb l'apareU !GT, amb. oli !GT de viscositat mitjana 
(7) Mesurat amb l'aparelli GT 

Porositat ( 4) 
mVmin 

100-200 

Taula 2: Paper cartogràfic per a usos generals. Característiques fisico-químiques i òptiques 

Llisor (5) 
ml/min 

150-300 

pH Arrancament (6) lndex de penetració d'oli (7) 
cm/s 

"'180 .;;22 

Classe Longitud de trencament m (I O) Allargament % lndex d'esclat 1ndex d'estrip Plegat (log)( 4) Estabilitat 
dimensional 

% (5) 

DL 
;;>5200 

11 ;;>5200 
III ;;>5200 
IV ;;>5800 
v ;;>5800 

(I) Determinada segons UNE 57.028 
(2) Determinada segons UNE 57.058 

DT DL DT 
;;>2800 
;;>2800 
;;>2800 ~~2 ;;>3,5 
;;>3200 
;;>3200 

(3) Mitjana de les mesures en les direccions longitudinal i transversal del paper (UNE 57.033) 

(2) 

;;> 21 

(4) Expressat com el logaritme decimal del nombre de plecs, sota tensió d' I kg (UNE 57.054, en revisió) 
(5) Determinada en la direcció transversal del paper (UNE 57.049) 

DL DT 
;;>1 ,87 ;;>1 ,74 
;;>2,10 1,87 

;;>70 ;;>2,23 2,00 
;;>2,25 ~2,04 

;;>2,30 ;;>2,08 

Observacions: Les variacions de gruix d'un full respecte a un altre no seran superiors a 0,025 mm. La mateixa regla s'aplicarà a les mesures fetes en un mateix full. 

Taula 3: Paper cartogràfic per a usos generals. Característiques mecàniques 

4. Normes per a consulta 
UNE 57.001. Paper i cartró. Mètode de condicio-

nament de mostres. 
UNE 57.002. Paper i cartró. Presa de mostres. 
UNE 57.004. Paper. Determinació del gruix. 
UNE 57.005. Paper. Determinació de la humitat 

(mètode d'assecat amb estufa). 
UNE 57.008. Paper. Determinació del gruix i de 

l'índex de volum. 
UNE 57.009. Paper i cartró. Gramatges . 
UNE 57.014-74. Paper i cartró. Determinació del 

gramatge. 
UNE 57.027-74. Paper i cartró. Determinació de 
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SISTEMA FUJI GSL 

Los beneficios de las prestaciones 
del revela do "Lith" y ace~ so rapido 
en un nuevo sistema. 

Superior calidad con revelado super rapido ! 

Características del Sistema FUJ I G SL 

1. Superior calidad de imagen. El sistema 
FUJI G SL proporc iona excelente 
calidad de imagen al nivel de los 
sistemas de procesado "Lith ~ 

2 . Revelado de alta velocidad. El sistema 
FUJI GSL procesa las películas 
en un tiempo standard de 30 segundos , 
s in pérdida de calidad . 

3. Facil control del químico. El revelador 
G SL produce excelentes resultades 
con gran estabilidad , 

4. Sistema ,,equipo abierto.« Pueden usarse 
indistintamente procesadoras de acceso 
rapido o " lith~ sin necesidad 

sin necesidad de controles. de ninguna modificación . 

PEL/CULA$ 

QUIM/COS 

Componentes del Sistema FUJI G SL 

Fujilith Ortocromatica GO -100 Recomendada para línea y trama . 

Fujilith Contactos KR- 100 Recomendada para contactes , 
con luz de seguridad amarilla . 

Fujilith Ouplicating OR -100 Recomendada para duplicades , 
con luz de seguridad amarilla. 

Revelador GS - 1 Revelador y regenerador concentrada 

Fijador 

para procesadora y cubeta. 
G F - 1 Fijado"r y regenerador concentrada 

para procesadora y cubeta . 

Representante exclusivo para España : 

Costa Rica. 11 • Tels . 458 82 50 · 458 83 50 • Madrid 28016 
Caspe, 118 y 120 4°2"• Tels. 231 85 12 · 231 84 01• Barcelona 08013 
San Juan,5 5· c •!!> •Tel. 437 69 69 • Baracaldo (Bilbao) 
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ASPECTES TÈRMICS COMPARATIUS 
ENTRE ALGUNES CONQUES 

HIDROGRÀFIQUES CATALANES 
I LA CONCA GRANADINA 

R .C'.G. n" -1 · mun,• l987 ·volum 11 

DEL RIU GENIL 

En aquesta breu nota s'exposen algunes 
conclusions deduïdes d'una anàlisi com
parativa, sobre diversos aspectes tèrmics, 
entre els resultats obtinguts en un estudi 
de la conca granadina del riu Geni! i els 
exposats anteriorment per altres autors 
sobre les conques, en un sentit ampli , dels 
rius Ter, Fluvià i la Muga, Segre i Llobre
gat (Bru, 1980; Pérez Almeda, 1981; Sanz, 
1982; Costa, 1983) amb una metodologia 
similar. 

Cal indicar que la manca general de 
dades de temperatura disponibles, si es 
compara amb les de precipitació, no per
met de realitzar, malgrat la menor variabi
litat estadística del primer element i de la 
manca gairebé total de llacunes en algunes 
de els seves sèries, una anàlisi àmplia i 
completa, com s'ha intentat de recollir, en 
el cas de la precipitació, en un recent arti
cle (Moreno, 1984 ). 

Temperatura mitjana anual 
En el cas de les conques obertes al mar, 

les temperatures mitjanes anuals més altes 
s'enregistren al litoral; així, a la conca del 
Llobregat, Barcelona assoleix 16,4°C; a la 
del Ter, el cap de Begur, 16,2°C, i a les del 
Fluvià i la Muga, Empúries arriba a 
16,3°C, com a valors màxims. A les con
ques interiors també es produeixen al sec
tor més baix del riu; en el cas de la conca 
granadina del Geni!, Loja Escuela té 
16,8°C, i al Segre, Balaguer, ts,ooc . 

Les temperatures van disminuint a 
mesura que s'incrementa l'altitud, de 
manera uniforme. Únicament s'observa 
un fet destacable en dues de les conques 
estudiades: a les conques del Llobregat i 
del Segre es tornen a produir augments 
tèrmics, tal com mostra la figura 1, entorn 
al Balsareny i de la Seu d 'Urgell, respecti-
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Capcal 

Mm im a 
Alta temperatura 

Riu Mitjana 

Baixa 

Desembocadura 

Max i ma 
temperatura 

Conca Granadina 
del Genil 

M1nima 
temperatura 

------

Balsareny 
Màxima secundaria 

Max1ma 
temperatura 

Conca 
del Llobregat 

M1ntma 
temperatura 

-- - -----

- -- ---
Màxima 

temperatura 

Conca 
del Ter 

Fig. 1 : l:.squema es pa~.: iai çomparatiu dc la tcmpt.•r:J.tura mitjana anual 

vament, a causa de la situació de recer que 
presenten aquests sectors interiors. 

Les temperatures mitjanes anuals míni
mes es donen als sectors muntanyosos més 
elevats. A la conca granadina del Geni!, 
lznalloz Los .ijulares enregistra 12,2 °C; a la 
conca del Llobregat, Fígols de les Mines té 
11,4 oc; a la del Ter, Núria, 4,5 oc; a la del 
Segre, la Molina, 5,4 oc; i a les del Fluvià i la 
Muga, Beget, 11,9 °C, que són entre les ana
litzades les estacions meteorològiques 
situades a més altura, en cada cas. 

A la falta general de dades tèrmiques, hi 
hem d'afegir a més a més la manca d'esta
cions meteorològiques d'alta muntanya, de 
manera que el desconeixement del compor
tament tèrmic a gr¡¡ns altituds és un fet palès 
i generalitzat a gairebé totes les conques 
estudiades, i, en algunes ocasions, ha calgut 
recórrer a l'aplicació d'alguns gradients, 
que no sempre constitueixen la solució idò
nia. Així, si tenim en compte que a la conca 
granadina del Geni!, a 850 m, es registren 
12,2°C (Iznalloz, Los Bulares ), no és desen
raonat de suposar que als cims de Sierra 
Nevada, on s'assoleixen més de 3 000 m, es 
donin temperatures mitjanes anuals negati
ves o molt properes. 

Termometria conjunta 
S'han dibuixat dos diagrames per a cada 

conca: un corresponent a una estació de la 
conca baixa del riu i l'altre, a una estació ele
vada; s'hi assenyala el ritme anual, per 
mesos, de la temperatura mitjana, de les 
mitjanes de les màximes i de les mínimes i de 
la màxima i la mínima absolutes (figs. 2 a 11 ). 

Comparant aquests diagrames s'ob
serva que l'amplitud absoluta i l'amplitud 
mitjana adquireixen magnituds diferents 
segons si es tracta d'una conca o d'una 
altra. En el cas de la conca granadina del 

Genil es constata que l'amplitud absoluta 
(diferència entre la màxima absoluta i la 
mínima absoluta al gràfic) i l'amplitud 
mitjana (diferència entre la mitjana de les 
màximes i la mitjana de les mínimes) té un 
valor considerable, fruit dels seus trets de 
continentalitat. 

En canvi, a les conques catalanes, es 
veuen reduïdes marcadament, sobretot a les 
estacions costaneres, amb amplituds míni
mes, a causa de l'efecte termoregulador del 
mar, que produeix una disminució de l'os
ciHació de les temperatures. A l'única conca 
catalana interior -la del Segre-, es pot 
observar com aquest últim fenomen no es 
dóna, ja que Lleida, l'estació més baixa de la 
conca, presenta unes amplituds compara
bles a les del Geni!, cosa que demostra la 
seva similitud pel que fa al comportament 
termomètric, i denota també un clar matís 
continental. 

En resum, es podria dir que la diferència 
bàsica en el comportament tèrmic entre la 
conca del Geni! i les catalanes és l'acusat 
caràcter continental que presenta l'andalu
sa, fruit de la seva posició aïllada, que li 
imposen les muntanyes bètiques, dels vents 
humits que circulen per la vall del Guadal
quivir i dels fluxos de la Mediterrània. De 
totes les conques catalanes estudiades, 
només la del Segre, pel seu aïllament del 
mar, presenta caràcters similars. També 
algunes depressions interiors de els conques 
del Ter i del Llobregattenen amplituds molt 
altes i un marcat caràcter continental, com, 
especialment, la plana de Vic i el Bages. 

Pel que fa a la mínima absoluta més bai
xa, a moltes de les estacions es produeix 
durant el mes de febrer; també és així a la 
conca granadina del Geni!, cosa que cor
robora la tesi que les temperatures més 
baixes a Granada estan lligades a les situa-

M1nima M1ntma 
temperatura temperatura 

la Seu d"Urgell 
Màxima secundaria 

-- ------- - - -------

- ------
M8.x1ma 

temperatura 

Conca 
del Segre 

-------
Maxima 

temperatura 

Conca del 
Fluvià i de la Muga 

cio ns del NE (Capel Molina, 1971 ), inten
ses i relativament freqüents al segon mes 
de l'any. Aquestes situacions són també 
les que afecten clarament el sector costa
ner de les conques del Ter i del Fluvià i la 
Muga, i també els sectors muntanyosos de 
les conques del Fluvià i la Muga i del 
Segre, ja que en tots aquests punts la 
mínima absoluta més baixa es dóna al 
febrer. En altres punts, aquesta mínima 
pateix lleugers desplaçaments al mes de 
gener i, fins i tot, al desembre. 

Estacions tèrmiques 
Per poder comparar (segons el criteri de 

Jefferson) les estacions tèrmiques de cada 
conca, hem construït els corresponents ter
mogrames de dos punts prèviament escollits 
en cadascuna: l'un representatiu de la cap
çalera del riu o conca alta i l'altre de la conca 
baixa o desembocadura; a més aquests 
punts són els mateixos que els seleccionats 
per comparar la termometria conjunta. 

En observar els termogrames (figs. 12 a 
21) dels punts de les conques altes es dis
tingeixen algunes diferències. Per exem
ple, l'únic observatori que enregistra una 
estació freda, amb temperatures mitjanes 
per sota de 0°C durant els mesos hiver
nals, és la Molina, a la conca del Segre, a 
una altitud de 1 714 metres. A la resta dels 
punts es registra una estació fresca, amb 
temperatures entre el 0°C i els 10°C, amb 
una major o menor durada segons la seva 
alçada, principalment. A l'observatori de 
la conca del Ter es manté des de la meitat 
d'octubre fins a començaments de maig; al 
de la conca del Llobregat, des de novem
bre fins a mitjan abril; al de les conques del 
Fluvià i la Muga, des de novembre fins a 
març, i només a la del Genill' estació fresca 
es cenyeix als tres mesos hivernals. Abans 
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Figs. 2·11 : Diagrames del règim termomètric conjunt 
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Foto 3: L'ample sector granadí de la conca mitja del Genil s'estèn per les riques honcs dc Granada i de Loja 

hem comentat que només a la Molina es 
donava una es tació freda, ara bé, cal dir 
que a altituds superiors de cada conca 
també es deu produir amb tota seguretat. 

Com es pot endevinar, l'estació fresca 
té una durada menor a les conques que, 
per la seva disposició i/ o orientació, són 
més propícies a rebre clares influències de 
la Mediterrània, que suavitzen les tempe
ratures, com en el cas de les conques del 
Fluvià i la Muga, o, com també és el cas, la 
del Geni!, que està siruada a menys altitud. 
En canvi, a la conca del Segre, el rigor del 
clima de muntanya es continua palesant a 
la Molina, on és l'estació fresca la que 
abraça la primavera i la tardor, mentre que 
a la resta es produeix una estació tempe
rada (10 oc -20 °C). En el cas de les con
ques del Ter i del Llobregat, Camprodon i 
Fígols de les Mines presenten també una 
estació temperada durant els mesos esti
vals. Tanmateix, bona part de les conques 
del Fluvià i la Muga i de la del Geni! tenen 
a l'estiu una estació càlida, amb tempera
tures entre els 20 °C i els 30 °C, encara que 
de menys durada en el cas de les catalanes. 

Pel que fa als termogrames correspo
nents als punts dels sectors de menys alti-
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rud, s'observa clarament una certa dicoto
mia entre les conques interiors del Geni! i 
del Segre, per una banda, i les conques marí
times del Ter, el Llobregat i el Fluvià i la 
Muga, per l'altra. A totes, hi apareixen tres 
estacions tèrmiques: la fresca, la temperada 
i la càlida, llevat del cap Begur, que no regis
tra estació fresca. Tanmateix, la diferència 
està en la durada d'aquestes estacions : l'es
tació fresca dura molt més a l'observatori de 
la conca del Segre, seguit pel de la del Geni!, 
que no pas als observatoris del Fluvià, la 
Muga i el Llobregat, on amb prou feines 
arriba als dos mesos. L'estació càlida, en 
canvi, té una durada més gran a la conca del 
Geni!, a causa de la latirud, que fa, entre 
altres coses, que l'afecti de ple l'anticicló 
subtropical a l'època càlida de l'any. 

El fet que al cap Begur es mantigui l'es
tació temperada durant l'hivern es deu, 
sens dubte, al seu particular enclavament 
en un sortint costaner, on rep amb tota 
nitidesa l'acció termoreguladora de les 
aigües marines. 

María del Carmen Moreno García 
Llicenci4da en Geogra[ta 
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(Foto: M.C. Moreno Garcia) 

Aquest article constitueix un resum d'alguns capítols 
de la tesi de llicenciatura de l'autora, Estudio termo
pluviométrico de la cuenca granadina del rio Geni/. 
Analisis comparativa con algunas cuencas catalanas. 
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DEBAT 
El text que presentem en aquesta nova secció correspon a la comunicació que Alfonso 

Guijarro Femandez presentà al VIII Encontre d'Estudiants de Geografia i Geògrafs jov es 
que se celebrà a Santander el1985. El contingut ardit i polèmic d'aquest text aconsellà d'in
troduir-lo de forma diferent a l'habitual dins de la Revista Catalana de Geografia, sense 
il-lustracions, i amb tot el seu rigor. La intenció de la seva publicació és promoure al si de la 
Rev ista un debat que, de forma teòrica i esporàdica, ja és obert de fa anys a la Geografia, i 
a la Geografia espanyola en concret. Només cal lamentar el retard en l'aparició del text, 
retard que lamentablement s'arrossega de forma massa crònica en totes les publicacions de 
caire científic. Esperem que aquest retard no deturi les respostes o reflexions que el fons del 
text ha de suscitar. " 

Aquest primer text per al debat reflecteix l'estat d'opinió de l'autor quan tot just havia 
acabat la seva formació univ ersitària en Geografia; ben segur que el mateix autor ha can
v iat, aprofundit i augmentat les seves reflexions. De totes maneres ha semblat interessant de 
recollir les opinions dels estudiants i acabats de llicenciar, que són qui com a discents, millor 
coneixen els fruits de la marxa de la Geografia institucional. No cal sinó afegir que la secció 
és oberta; qui vulgui participar en el debat pot fer-ho lliurement. Esperem que sigui profitós 
per al desenv olupament de la Geografia contemporània. 

MITES I RITUS. REFLEXIONS SOBRE LA PÈRDUA DE LA 
RELLEVÀNCIA SOCIAL DE LA GEOGRAFIA ESPANYOLA 

Actualment, en qualsevol congrés, 
col·loqui, trobada de Geografia a Espa
nya, es reflecteix directament o indirecta
ment, a través d'alguna de les seves 
ponències, taules rodones i/ o comunica
cions, l'interès per ternes tals corn <da 
crisi de la Geografia >> , <da rellevància 
social de la nostra disciplina », << la situa
ció actual i les perspectives de futur de la 
recerca geogràfica», etc. 1 

Al nostre entendre, tot a1xo no és res 
més que un reflex del sentiment d'inferio
ritat que està patint la comunitat de geò
grafs espanyols; sentiment que, per cert, ja 
es pot trobar al segle passat, és a dir, des 
del fet mateix de la institucionalització de 
la Geografia corn a disciplina acadèmica 
diferenciada (Capel, 1981, i Gregory, 
1984 ). 

Malgrat que l'interès per reflexionar 
sobre la << crisi de la Geografia» i d'altres 
ternes adjacents no pot definir-se corn a 
actual, és ben cert que, des de finals dels 
anys seixanta, arran de l'impacte de la 
Geografia Teorètico-Quantitativa anglo
saxona, els intents d'explicar l'origen de 
la << crisi de la Geografia espanyola» s'han 
tornat insistents. Tant és així, que actual
ment és possible trobar, emprant una 

Notes 

1. Precisament, en el proper • IX Coloquio de 
Geógrafos Españoles• que es celebrarà a Múrcia, 
del 16 al 21 de desembre, la segona de les taules 
rodones es dedica al tema . Situación actual y 
perspectivas de la investigación geogr:ífica• . 
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classificació summament simplificada, 
almenys dos ,,discursOS » que tracten 
d'aportar una explicació. 

Per una part, el «discurs optimista», 
caracteritzat perquè desenvolupa una 
argumentació en què es destaca l'origen 
extern de la crisi, és a dir, la incidència de 
les causes extrageogràfiques, generalment 
donades per la «incomprensió i/ o igno
rància» del legislador de torn o bé en la 
«voracitat» d'altres disciplines que inten
ten ocupar espais buits d'investigació i 
institucionals secularment annexos a les 
tasques del geògraf (Casas Torres, 1978; 
Andrés Sarasa, 1982). 

Per altra part, el «discurs pessimista», 
caracteritzat perquè destaca l'origen intern 
de la crisi, això és, les causes intrageogràfi
ques, recentment assenyalades per Luis 
(1983) en el doble endarreriment científic i 
educacional, de què secularment s'ha vist 
afectada la Geografia espanyola. 

Precisament, la hipòtesi que nosaltres 
defensem en aquesta breu comunicació 
és l'esmentat «doble endarreriment», 
fruit d'una estratègia institucional que ha 
impossibilitat la reflexió teòrica, que 
seria la principal causa de la crisi per què 
travessa la Geografia espanyola, i també 

2. A més, convé assenyalar que el • poder institu
cional• de la Geografia després de la Guerra 
Civil ha estat en molt poques mans, com ha 
manifestat S:ínchez Pérez (1981 ). Per la seva 
part, Capel (1976) s'ha encarregat de mostrar el 
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del seu evident ròssec: la pèrdua de la 
rellevància social que caracteritza el tre
ball dels geògrafs, tant quan aquests exer
ceixen funcions de planificació corn de 
docència (Luis, 1980). 

Molt coherentment, el «discurs larnen
tatiu» dels primers autors sol combinar-se 
amb un «discurs apologètic » en què es 
mitifiquen els aconseguiments i les possi
bilitats de què fa gala la nostra disciplina. 
Al nostre parer, aquest discurs apologè
tico-larnentatiu únicament s'ha d'enten
dre corn un «exorcisme» contra tot intent 
d'aprofundir en l'anàlisi de la crisi per què 
travessa la Geografia espanyola, la finali
tat de la qual seria impedir el desenvolupa
ment de qualsevol tipus de renovació que 
portés corn a conseqüència la comprova
ció de ['«origen intern» de la crisi. En 
aquest sentit, convé assenyalar que l'es
mentat «exorcisme» és llançat i/o avalat 
pels representants més conspicus de la 
com unitat geogràfica espanyola, és a dir, 
pels detentors de «poder institucional», la 
qual cosa ajuda a explicar corn a mínim la 
seva efectivitat. 2 

Certament, aquest discurs, a la vegada 
conservador i triomfalista, no es justifica 
atenent tan sols les xifres, és a dir, la «infla
ció institucional» que presenta actualment 
del nombre de professors i alumnes uni
versitaris. 

Sens dubte, no n'hi ha prou de refugiar
se en el «convencionalisme» que suposa la 
mera acumulació d'opinions entorn de la 
transcendència de la Geografia (Alvarez 
Sostres et al., 1984) per provar si la nostra 
disciplina ha perdut o ha guanyat relle
vància social. En aquest sentit cal deixar 
clar que, segons el nostre judici, no és sufi 
cient una consideració històrico-sociolò
gica del problema, encara que les seves 
anàlisis puguin resultar força fructíferes, 
ja que el fet que la Geografia aparegui corn 
una comunitat que institucionalment 
creix no és suficient per demostrar que 
sigui una ciència (Pal op, 1983 ). 

Des de la nostra perspectiva, cal no per
dre de vista que les ciències són quelcom 
més que comunitats institucionalitzades, 
ja que, a més de configurar-se en institu
cions, han de consistir en «corpus de veri-

profund conservadorisme que impregna el 
• projecte geogràfic• dels detentors del • poder 
institucional • , després de la Guerra Civil. 
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tats», tret que no ha de ser mai oblidat, 
excepte que es vulgui córrer el risc de no 
poder distingir els sabers associats a les cièn
cies d'altre tipus de coneixements no cientí
fics. Dit amb altres paraules, si la Geografia 
ha de caracteritzar-se pel seu contingut de 
«veritats», la seva anàlisi històrica-sociolò
gica ha de completar-se amb una anàlisi 
epistemològica, perquè d'altra manera sem
pre es podria afirmar que la Geografia és 
una institució, però no una ciència, sinó un 
cúmul de sabers no científics. 

Partint de la idea anterior, la hipòtesi que 
la Geografia està perdent rellevància social 
ens ha de remetre, per a la seva explicació, al 
terreny de l'anàlisi epistemològica, és a dir, 
a un camp en què es qüestiona el valor dels 
coneixements geogràfics, perquè només a 
partir d'aquesta anàlisi estaríem en condi
cions de donar compte de les causes subja
cents a la pèrdua de rellevància social de la 

. Geografia en el nostre país. 
Al nostre parer, són qüestions de caràc

ter estratègica-institucionals, disfressades 
darrere del debat epistemològic -més 
aviat pseudo-epistemològic-, les que 
expliquen la «peculiar>• evolució teòrica 
seguida per la Geografia espanyola. En 
concret, el fet que la nostra comunitat no 
hagi volgut renunciar, per una part, a la 
caracterització de la Geografia com a cièn
cia unificada, i, per l'altra, a la posició de la 
Geografia com a matèria d'ensenyament i 
recerca independent, qüestions ambdues 
que s'han elevat a la categoria de mites en 
el si de la comunitat geogràfica espanyola. 

L' «obsessió» per la unitat, en principi 
legítima, no ho és, perquè es té en compte 
que per a ella àdhuc s'ha sacrificat la cohe
rència epistemològica de la Geografia. Per 
mantenir viu el <<mite de la unitat» (Rey
naud, 1976), la comunitat de geògrafs 
espanyols s'ha vist << obligada» a desenvo
lupar un discurs entorn l'objecte d'estudi 
de la Geografia que li conferia un «pecu
liar» estatut epistemològic: ciència pont 
entre les naturals i les humanes, l'objecte 
privilegiat d'estudi del qual seria el paisat
ge, donat que hi apareixerien sintetitzades 
totes les relacions que s'estableixen entre 
l' «home» i el seu entorn <<natural». 

Com han senyalat Capel i U rteaga (1982, 
p.20), «la regió, com a àrea en què es realit
zen les combinacions particulars de fenò
mens físics i humans, caracteritzada per un 
"paisatge" particular, es converteix llavors 
en l'objectiu fonamental del treball geogrà
fic», amb la finalitat d'evitar el perill de la 
divisió de la ciència geogràfica. 

Tenim així construït un discurs episte
mològic entorn l'objecte de la Geografia 
carregat de «mites»: «ciència de síntesi», 
«ciència del paisatge», «ciència dels llocs i 
no dels homes» ... , que no té més funció que 
amagar el sentit de l'estratègia institucional 
que pretén com a únic objectiu el manteni
ment a qualsevol preu de la unitat de la Geo
grafia. Aquests mites serien per al professor 
Casas Torres (1978) les «veritats de sem
pre», sense comprendre molt bé que, tant 
per l'epistemologia que signifiquen com pel 
conjunt de «ritus» de què s'acompanyen, 
impedeixen el desenvolupament d'un tre
ball geogràfic socialment rellevant. 

Des d'un punt de vista epistemològic, la 
major dificultat que presenta el discurs dels 
geògrafs regionals i/ o paisatgístics és, sens 
dubte, l'extremada càrrega d'idealisme
essencialisme que comporta. Segons 
aquests, l' <<objecte» de la Geografia, sigui 
l'estudi de la regió o, més àmpliament, del 
paisatge, només es pot conèixer a través 
d'una penetració o comprensió especial
el Verstehen en front a l'Erkliiren de les 
ciències de la natura-, és a dir, mitjançant 
una << empatia», d'una fina «estimativa» 
que no caldria per a d'altres ciències. 

Justament amb l'idealisme-essencialis
me, l'anterior discurs s'acompanya de 
l'empirisme més cru, segons el qual l'ob
jecte d'estudi seria la «pedra de toc», quel
com semblant al «jutge» del treball del 
geògraf.3 A més, s'adorna d'un tarannà 
eminentment conservador, com ha posat 
de relleu Fontana (1982, p. 200-213), en 
referir-se al corrent historiogràfic que 
participa de les mateixes << veritats» que la 
Geografia regional vidaliana. 

Tot això ha portat l'afirmació del caràc
ter «ideogràfic» de la Geografia regional, 
és a dir, aquesta seria una ciència interes
sada per allò <<Únic » o per allò «singular», 
i, en tot cas, el caràcter «nomotècnic» que 
tracta trobar lleis generals seria propi de la 
Geografia general (Capel i U rteaga, 1982). 

El problema sorgeix quan els geògrafs 
regionals, absolutament majoritaris en el 
nostre país, s'adonen que les << gales» ante
riors no són tals i que, aplicades estricta
ment, es converteixen en veritables obsta
cles per al coneixement rellevant, amb la 
qual cosa inicien un autoqüestionament 
incessant, marcat per un sentiment clar 
d'inferioritat (Palop, 1983). 

En efecte, com ha assenyalat Luis 
(1980), la major dificultat que presenta 
l'anterior caracterització del treball geo
gràfic és que ens incapacita per compren-

dre la configuració espacial de les societats 
actuals, en la mesura que en aquestes no hi 
ha ja una connexió directa entre l'home i el 
medi, entre les transformacions espacials i 
les causes socials que les van ocasionar. 

Per si això no fos prou, tot el que hem 
esmentat anteriorment s'ornamenta amb 
un conjunt de << ritus » que dificulten 
encara més la ja difícil sortida de l'impasse 
en el qual es troba actualment la Geografia 
espanyola. Per exemple, el «ritu » de no 
superar les «fronteres » d'allò geogràfic, és 
a dir, d'allò tractat anteriorment pels 
«grans mestres» de la nostra disciplina, la 
qual cosa ens ha dut a un allunyament 
total de les teories, conceptes i mètodes 
desenvolupats per altres científics socials 
(Gregory, 1984, p. 278). 

Al costat del << ritu » anterior en florei
xen, malauradament, molts d'altres, com 
és l'exemple d'aquell que confereix altre
ball del geògraf la categoria d' << especial», o 
aquell segons el qual només els << mestres» 
amb gran «experiència» i molt més << pÒ
sit» estarien en condicions d'enfrontar-se 
amb determinats problemes, o, per no 
allargar massa aquesta llista, aquell segons 
el qual es tendeix a enterrar sistemàtica
ment qualsevol polèmica que vulgui posar 
en qüestió algún dels << mites» esmentats 
anteriorment. 

En l'actualitat, aquest discurs que nosal
tres hem criticat tracta d'ésser «revitalitzat» 
per diverses teoritzacions, entre les quals 
mereix ser destacada per la seva importància 
aquella que apel·la a conceptes tals com <<to
talitat» o «sistema», la pretensió de la qual 
seria fer de la Geografia una ciència de les 
relacions que s'estableixen entre << tots» els 
elements configuradors del paisatge, dels 
quals l'home seria un més. 

Com ha esmentat Luis (1980), aquest 
intent de forjar una << nova Geografia del 
paisatge» continua dominat per nombro
ses contradiccions que fan totalment 
incoherent la seva estructura teòrica. En 
aquest sentit, la contradicció principal de 
l'<< holista» és començar per l'anàlisi dels 
elements individuals d'un tot que prèvia
ment no s'ha definit, amb la qual cosa res
tem sense saber com pertanyen aquests 
elements a la << totalitat» de què suposada
ment formen part. 

Com a darrer recurs, aquests neogeò
grafs del paisatge han intentat incorporar 
en els seus estudis els aspectes merament 
tècnics (instrumentals) de la Geografia 
teorètica-quantitativa, sense adonar-se 
que estan tractant de barrejar allò episte-
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mològicament immesclable, sobretot quan 
aquesta barreja s'efectua amb l'esperança de 
poder realitzar millor la << SÍntesi tradicio
nal» a què no renuncien en absolut. 

Per als geògrafs teorètica-quantitatius, 
els models estructurals o sistemàtics són un 
recurs teòrica-metodològic per estudiar la 
realitat; mentre que per als neogeògrafs del 
paisatge, la mateixa realitat està configurada 
com una estructura o sistema, d'aquí que, 
per a aquests darrers, la comesa de l'investi
gador sigui «aprendre» amb major o menor 
fortuna la «realitat estructurada>> que té al 
davant. Dit amb altres paraules, si es parteix 
d'una concepció essencialista de la regió o 
del paisatge, l'estructuralisme operatiu -re
curs teòrica-metodològic per estudiar la 
realitat- es transforma en estructuralisme 
ontològic -discurs metafísic sobre la reali
tat-(Eco, 1977, p. 397-414). La diferència 
entre ambdues posicions és la mitjança 
entre un empirista i un operacionalista, és a 
dir, respecte a la teoria del coneixement ... 
un món! 

En el camp de l'ensenyament partint de 
l'excessiu afany per salvaguardar la «inde
pendència de la Geografia» com a matèria 
d'estudi, pilar sobre el qual s'assenta tot el 
seu procès d'institucionalització, no és 
estrany que la nostra comunitat de geò
grafs s'hagi caracteritzat per l'elaboració 
d'una <<pseudo-didàctica». 

L' «estructura de la nostra disciplina», 
generalment identificada amb la proposta 
dels geògrafs regionals, és col-lacada en el 
centre de tot disseny curricular, amb la 
qual cosa es deixen totalment de banda les 
qüestions referides a objectius, mètodes, 
avaluació, paper del professor, mitjans, 
formes d'organització de l'ensenyament, 
... elements tots ells d'ineludible referèn
cia a l'hora de dissenyar qualsevol currí
culum mínimament fonamentat de Geo
grafia o de qualsevol altra matèria (Gi
meno Sacrist:ín, 1981 ). 

La primera conseqüència d'aquest «ex
tremat reduccionisme materialista de la 
Didàctica» ha estat impedir l'adequació 
dels nostres ensenyaments a les necessitats 
dels alumnes de l'Espanya actual, ja que ha 
fomentat la supervivència d'uns temaris 

Notes 

3. Per a una millor comprensió del sentit del dis
curs idealista-essencialista-empirista podem 
remetre'ns a l'excel·lent treball de Lerena 
(1976), i també al ja esmentat de Luis (1980). 

4. De part d 'aquesta opinió estan els estudiants de 
Geografia de la Univ ersidad Complutense de 
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més aptes per «omplir cervells» que per 
fomentar-los. 

Juntament, amb això anterior, el mateix 
procès d' institucionalització seguit per la 
Geografia espanyola, totalment lligat a la 
seva inclusió als plans d'estudi com a 
matèria d'ensenyament (Capel, 1977), pot 
ajudar-nos a comprendre el desenvolupa
ment de l'esmentada pseudo-didàctica. 

Al nostre entendre, la Geografia com a 
matèria d'ensenyament ha acomplert fins 
ara una clara funció ideològica-política: 
formar <<patriotes», a través de la connexió 
de l'alumne amb el seu entorn local, regio
nal i nacional, molt allunyada de les pre
tensions científiques que tractaven d'insu
flar-li els geògrafs acadèmics (Lacoste, 
1977). Només així pot comprendre's la 
supervivència d'uns temaris més familia
ritzats amb el passat que amb el present, és 
a dir, d'uns temaris obsolets que, al nostre 
parer, no són res més que l'eix al voltant 
del qual s'ha anat articulant la funció con
servadora que compleix la Geografia com 
a matèria d'estudi. Precisament per això, 
la Geografia és valorada pels alumnes com 
una disciplina de molt poca utilitat per a la 
vida quotidiana, ja que únicament pro
porciona un «bany cultural» més o menys 
necessari, però escassament pràctic. 4 

En l'actualitat, els canvis esdevinguts en 
el nostre país han fet trontollar les bases 
sobre les quals, a judici .nostre, es sustenta la 
ja secular estabilitat de la Geografia com a 
matèria d'ensenyament: la «formació de 
patriotes» es realitza millor des d'altres ins
tàncies educatives foranes al sistema esco
lar, com són els mitjans de comunicació, i 
àdhuc des de l'ensenyament de certes matè
ries inserides dins del currículum escolar 
com són l'Educació Cívica o la Història. 

Malgrat això, l'immobilisme que carac
teritza els prohoms de la nostra comunitat 
ha aconseguit frenar quasi tot intent de 
reforma, encara que per això s'hagi hagut 
de recórrer a un nou mite: la inutilitat de 
les investigacions relacionades amb l'en
senyament de la Geografia. Com en el cas 
dels anteriors, aquest mite no és més que 
un vel amb què es tracta d'emmascarar la 
por o la incapacitat dels geògrafs espa-

Madrid que presentaren una comunicació ai • II 
Encuentro de Estudiantes de Geografía• (Sala
manca '79) amb el títol • La percepción de la 
Geografía den tro del conjunto de las disciplinas 
escolares en el B UP• . De la mateixa opinió eren 
els representats de l' Asociació Estudiantil de 
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nyols per enfrontar-se amb el problema 
de la renovació de l'ensenyament de la 
Geografia, el qual exigeix, per descomp
tat, un total replantejament de les bases 
sobre les quals es sustenta el present edifici 
geogràfic del nostre país. 

Com va sent habitual, l'elaboració 
d'aquest nou mite s'ha acompanyat de tot 
un conjunt de ritus, com per exemple aquell 
que indica la necessitat d'aferrar-se de 
forma conservadora i empirista a l' «expe
riència» dels nostres mestres, ja que només 
ells estarien en condicions d'assentar càte
dra sobre les qüestions referides a l' ensen
yament de la Geografia (Plans, 1983 ). 

Desgraciadament, aquests mites i ritus, 
gelosament cultivats pels patriarques de la 
nostra disciplina, han creat un important 
buit entorn les qüestions relacionades 
amb la Didàctica de la Geografia, buit que 
no ha aconseguit de ser omplert per aquells 
autors que recentment han propiciat un 
apropament de la Geografia espanyola a la 
Teoria Curricular. Al nostre entendre, a 
les propostes d'aquests «neodidactes» de 
la Geografia els manca coherència interna, 
ja que col·locant els «Continguts geogrà
fics » en el centre dels seus dissenys curri
culars tornen a caure en el reduccionisme 
materialista de la didàctica o, cosa que és el 
mateix, en l'afermament de la pedagogia 
tradicional: sota el pretext de sortir d'una 
pedagogia centrada en els continguts, 
enciclopèdia i memorística, es p.roposen 
models «Centrats» en els objectius que, pel 
seu esquematisme i pobresa de planteja
ment, la consoliden. Sembla ser, que en la 
Geografia espanyola tots volen assem
blar-se al malabarista: diuen que fan el 
contrari del que fan per poder continuar 
fent allò que realment fan . 

No m'agradaria finalitzar sense referir
me a la paradoxa que resulta de l'allunya
ment de la Geografia espanyola de la Teoria 
Curricular. En primer lloc, resulta parado
xal pel fet que el procés d'institucionalitza
ció de la Geografia espanyola ha tingut -i 
nosaltres pensem que encara té- com a 
fonamental la seva inclusió com a matèria 
d'aprenentatge en els plans d'estudi. 

En segon lloc, pel fet que la «funció 

Geògrafs Alemanys, que presentaren un • In
fo rme sobre la situació de la Geografia alema
nya• al XXXVII Congrés de Geògrafs Alemanys 
(Kiel '69), tal i com es pot veure en Luis (1978). 
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docent•• ocupa la major pan del temps de 
qualsevol geògraf acadèmic, encara que 
aquest exerceixi el seu treball a la U ni versi tat. 

En tercer lloc, pel fet menys conegut 
que els treballs relacionats amb la Didàc
tica de la Geografia tenen una llarga, 
encara que poc fecunda, tradició en el nos
tre país, com ho han posat de relleu Capel
Luis-Urteaga (1984) i Luis (1983). 

En quart lloc, pel fet que els treballs 
relacionats amb la Didàctica de la Geogra
fia han experimentat un espectacular 
desenvolupament fora de les nostres fron
teres, com ho mostren els treballs de Bai
ley (1981) i Schultze (1981 ). 

Finalment, pel fet de tots conegut que 
un percentatge superior al80% dels alum
nes que acaben els seus estudis amb una · 
especialització en Geografia s'ha dedicat, 
es dedica i molt probablement es dedicarà, 
si la superació de la <<crisi» ho permet, a 
l'exercici de funcions docents. 

Tot això hauria d 'implicar la renovació, 
si no revolució, dels plans d'estudi vigents 

BIBLIOGRAFIA 

ALVAREZ SOSTRES, E. et al: Profesores y alumnos 
antela enseñanza de la Geografía y de la Historía 
en el Bachillerato, · Documentos de trabajo• , IS, 
Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia, gener 1984, 230 pàgs. 

ANDRES SARA SA, D.L.: Situación Actual y Futura 
de la Geografía en la E.G.B. Española, comuni
cació presentada al I! Coloquio lbérico de Geo
grafia. Lisboa. 1980. (pub!. Lisboa, 1982). 

BAILEY, P.: La Dida et ica de la Geografía: diez años 
de ev olución , «Geo-crítica », 36, Barcelona, 
1981,25 pàgs. 

CAPEL, H. : La Geografía española tras la guerra 
civ il, • Geo-crítica• , I, Barcelona, 1975, 36 pàgs. 

C APEL, H.: lnstitucionalización de la Geografía y 
estrategias de la comunidad científica de los geó
grafos, • Geo-crítica • , 8-9, Barcelona, 1977,31 y 
27 pàgs. 

C APEL, H. : Filosofía y cien cia en la Geografía 
contempordnea, Barcelona, Barcanova, 1981 , 
509 pàgs. 

CAPEL, H.; LUIS, A . i URTEAGA, L.: La Geografía 
ante la reforma educativa, «Geo-crítica», 53, 
Barcelona, 1984, 77 pàgs. 

CAPEL, H. i URTEAGA, L.: Las nuevas geografías, 
Barcelona, Salvat, 1982, 64 pàgs. 

C ASAS TORRES, J .M. : La Geografía, una ciencia 

en les nostres Facultats, que, tal i com 
estan actualment concebuts, incapaciten 
el futur docent de Geografia per desenvo
lupar una tasca professional mínimament 
coherent i fonamentada. 

Ja és hora que l'estratègia institucional 
dels geògrafs espanyols deixi de voltar 
entorn el manteniment de la Geografia 
com a matèria d'ensenyament i recerca 
independent, amb la millora en els passa
dissos ministerials que això suposa, estra
tègia que no té una altra funció sinó ocul
tar, mitjançant nombrosos mites i ritus, 
l'escassa rellevància social del treball efec
tuat pels geògrafs. 

Pel contrari, la nostra aposta com a 
comunitat científica hauria de ser la pro
fessionalització, com a docents o com a 
planificadors, dels alumnes que cursen 
una especialitat de Geografia, per la qual 
és ineludible iniciar un procés seriós de 
reflexió teòrica, tant en el camp de l'ense
nyament com en el de la planificació, que 
exigeix, sens dubte, "escalfar cadires", és a 

siempre en crisis?, «Did3.ctica Geogr:ífica», 3, 
Múrcia, 1978, pp. 3-5. 

Ec o , U.: La estructura ausente. !ntroducción a la 
semiòtica, Barcelona, Lumen, 1978. 

ESTEBANEZ, J.: · La enseñanza de la Geografia 
cuantitativa en España », en La Geografía Teó
rica y Cuantitativa. Concepto y métodos, 
Oviedo, 11-15 de juliol 1983, 31 pàgs. (en 
premsa) . 

FONTANA , J.: Historia: antilisis del pasado y pro
yecto social, Barcelona, Crítica, 1982, 339 pàgs. 

GIMENO SAC RISTAN, J. : Teoría de la enseñanza y 
desarrollo del currículo, Madrid, Anaya, 1981, 
238 pàgs. 

GREGORY, D. : !deología, Ciencia y Geografía 
Humana, Barcelona, Oikos-Tau, 1984, 300 
pàgs. 

HER NANDO, A.: El diseño de un curso de Geografía 
destinada a la Enseñanza Media, en I En cu entro 
de Geografia Euskalerría Catalunya, Sant 
Sebastià, 27-30 de abril, 1982, 19 pàgs. 

LACOSTE, Y.: La Geografía: un arma para la gue
rra , Madrid, Anagrama, 1977. 

LERENA, C.: Escue/a, ideología y clases sociales. 
Crítica de la sociología empirista de la educación, 
Barcelona, Ariel, 1976. 

LUIS, A . : La crisis de la geografía regional y del pai-

dir, invertir un gran esforç investigador; la 
base de la qual únicament pot trobar-se en 
el convencionalisme dels geògrafs, com a 
unitat institucionalitzada que legítima
ment defensa la seva supervivència; de la 
necessitat de començar al més aviat possi
ble un profund procés de canvi . No cal 
dir-ho, tot això hauria d'engegar-se per 
l'adaptació dels plans d'estudi universita
ris a la demanda de les «funcions» que els 
especialistes en Geografia exerciran en un 
futur. 

Només així la «inflació institucional» 
que presenta la Geografia espanyola 
podria convertir-se en «inflació inteHec
tual ». Fixaríem, d'aquesta manera, les 
bases per a la superació del «doble endar
reriment», científic i educacional, causa 
fonamental de la pèrdua de la rellevància 
social que sofreix actualment la Geografia 
espanyola. 

Alfonso Guijarro Fermíndez 
Llicenciat en Geografía 

saje en Alemania, «Geo-crítica », 14, Barcelona, 
1978, 42 pàgs. 

LUIS, A.: El geógrafo español, aprendiz de bru jo?, 
. Geo-crítica•, Barcelona, 1980, 44 pàgs. 

LUIS, A.: La Geografía del Bachillerato español 
(1836-1970). Historia de una crisis (2 vols.), tesi 
doctoral dirigida pel Dr. H oracio Capel i pre
sentada al Departament de Geografia. Facultat 
de Filosofia i Lletres, de la Universitat de San
tander, 1983, 855 pàgs. 

P ALOP, P.: Epistemología de las ciencias humanas y 
ciencias de la educación, en BASA BE, J. et al.: 
Estudios sobre epistemología y pedagogia , 
Madrid, Anaya, 1983, pp. 33-74. 

PLANS, P .: Reflexiones en Torno a los Contenidos 
de las Enseñanzas Geogrtificas en la E.G.B. y 
Bachillerato españoles, comunicació presentada 
al I! Coloquio lbérico de Geografia. Lisboa, 
1980 (pub!. Lisboa, 1982). 

REYNAUD, A.: El mit o de la unidad de la Geografía , 
• Geo-crítica • , 2, Barcelona, 1976, 40 pàgs. 

SANCHEZ PÉREZ F.: El acceso al profesorado en la 
geografía española (1940-1979), • Geo-crítica», 
32, Barcelona, 1981 , 52 pàgs . 

SCHULTZE, A . : Historia crítica contemportinea de la 
Geografía escolar alemana, • Geografia y Socie
dad • , 1, Santander, 1981,52 pp. 

R .C .C . n "4 • d ese-mbre 1986 • vo lum 11 



GEOGRAFIA DE CATALUNYA. 
Josep lorman i Ignasi Planas. 

Aquesta Geografia de Catalunya 
consta de dues parts. La primera, de
dicada al medi físic, parla del relleu, 
la xarxa hidrogràfica, el clima i la ve -

:;;rlllifll;~~~~ getació de Catalunya; inclou gran 
nombre de mapes i gràfics per a la 
plena comprensió del text. La sego
na part, dedicada al medi humà, re 
cull les dades estadístiques més re

cents per tal d'il -lustrar l'anàlisi demogràfic i econòmic que 
exposen els autors. 
Es tracta d'un llibre de divulgació, senzill, però acurat, fruit 
de l'experiència d'en J. Lorman i d'en I. Planas com a pro 
fessors de Geografia de Catalunya en el Reciclatge de Ca
talà . 288 pg s. 

GEOGRAFIA DE CATALUNYA . 
Josep lorman. 

Aquesta geografia de Catalunya 
àudio-visual pretén despertar l'inte 
rès dels nostres nois i noies per la se
va terra mitjançant l'exposició clara 
i senzilla dels seus trets geogràfics 
generals, tant físics com humans, i 
la visió fotogràfica d'una petita, pe
rò significativa part de la realitat geo
gràfica catalana. 
Contingut: I. El Relleu. 11. Les 

Aigües. 111. Clima, Sòl, Vegetació i Fauna, IV. El Poblament. 
V . Recursos Econòmics . 
320 diapositives, 2 cassettes i guia didàctica . 

El FET COMARCAL. 
Josep lorman. 

I és tot partint del fet comarcal que 
aquest àudio-visual pretén situar la 
qüestió territorial en el seu punt ac
tual, alhora que informar sobre la gè
nesi de la divisió de 1936 i les ante
riors divisions política-administratives 
del país . 
Aquest àudio-visual pot ser aplicat a 

la segona etapa d'EGB, BUP, i Formació Professional, a 
l'àrea de Ciències Socials. 
48 diapositives, cassette i guia didàctica . 
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INFORMACIONS 

CINQUENA CONFERÈNCIA 
DEL GRUP LIBER. 
SECCIÓ DE CARTOGRAFIA-1986 

El grup Ligue des Bibliothèques Euro
péennes de Recherche (LIBER), Groupe 
des Cartothécaires, s'ha reunit recent
ment a, Viena ( 6-1 O octubre 1986) per cele
brar la seva s• convenció bianual a fi de 
debatre problemes al voltant del món car
totecari. El tema d'aquesta trobada era: 
conservació i emmagatzematge cartogrà
fic i administració espacial. 

Els matins es dedicaren a la lectura de 
les diferents ponències referents a aquest 
tema. Les intervencions comptaren sem
pre amb un torn de preguntes posterior. 

Professionals dels Països Baixos, Suïs
sa, Suècia, Dinamarca, França, Gran Bre
tanya i òbviament l'amfitriona, Àustria, 
presentaren els seus punts de vista i expe
riències personals sobre els problemes 
amb què es troben als seus centres de tre
ball i les solucions que van aplicant per 
aconseguir un emmagatzematge pràctic 
dels mapes. 

Es feren també una sèrie de visites entre 
les quals cal destacar la de l'Oesterreichis
che Nationalbibliothek, que conduí la 
seva directora, la Dra. Magda Strebl i que 
coincidí amb l'acte inaugural. També es 
visità l'empresa Freytag-Berndt & Arta
ria, centre productor de cartografia local. 

Les sessions de tarda foren dedicades a 
seguir una sèrie d'exposicions de caire car
togràfic preparades amb motiu de la Con
ferència LIBER. Cal fer menció especial a 
la visita que es féu al Globenmuseum der 
Oesterreichischen Nationalbibliothek, 
sota el guiatge del Dr. Franz Wawrik, cap 
de la Kartensammlung de l'esmentada 
biblioteca. Una bona majoria d'aquests 
globus terraquis de diferents èpoques 
(arn b un total de més de 250 peces) ha estat 
recentment restaurada amb motiu de la 
inauguració de les noves instal·lacions de 
la secció de cartografia de la biblioteca, 
que per cert s'ha fet amb un criteri digne de 
ser esmentat a nivell d'instal·lació moderna: 
mobiliari, sala de lectura, magatzems, ser
veis a l'usuari, etc. 

A la trobada assistiren un total de 73 
participants procedents de 13 països. Per 
part de l'Institut Cartogràfic de Catalu
nya hi participà Montserrat Galera, Cap 
de Secció de la Cartoteca de Catalunya, 
que després de les sessions fou nomenada 
corresponsal d'Espanya per a la prepara
ció de les properes conferències del grup 
cartotecari del LIBER. 

El dia 11 d'octubre, dissabte, tot aprofi
tant l'avinentesa de la trobada dels carto
tecaris europeus, se celebrà una sessió 
organitzada per la International Carto
graphic Association (ICA), dependent de 
l'organisme superior International Fede
ration Library Association (IFLA). Fou 
presidida pel Dr. J. Neumann, president 
de l'ICA i comptà amb la documentada 
dissertació del Dr. van der Waal, perta
nyent al mateix grup, el qual proposà una 
major cooperació entre el grup ICA i 
l'IFLA. 

Els temes que es debateren versaren 
sobre la possible creació d'un número de 
registre internacional per als mapes, dife
renciat de l'ISBN (que recull llibres i 
mapes conjuntament), sobre la necessitat 
d'estimular la confecció de les cartobi
bliografies nacionals i sobre la utilitat 
d'intercanviar informació cartogràfica per 
sistema digital. 

El col·loqui posterior a la intervenció 
del Dr. van der Wall fou llarg i interessant. 
S'acordà que en el proper congrés de 
l'IFLA que es celebrarà a Brighton l'agost 
de l'any vinent, es presentaran aquests 
projectes d'una forma oficial. 

Montserrat Galera i Monegal 
Cap de Secció de la Cartoteca de Catalunya 

Llicenciada en Filologia Catalana 
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació 

SIMPOSI IMCOS-BARCELONA 1986 

La societat IM COS (International Map 
Collectors' Society), amb seu a Londres, 
va celebrar els dies 3, 4 i 5 d'octubre de 
1986 el seu simposi anual a Barcelona. 

Aquesta societat, constituïda el 1982, 
acull les persones interessades en el camp 
de la cartografia en el sentit més ampli i 
compta entre els seus associats arn b acadè
mics, comerciants i coJ.leccionistes. La 
seva activitat pública principal és precisa
ment la celebració d'aquests simposis 
anuals que reuneixen una gran majoria 
dels seus membres residents a diferents 
països per tal de participar en uns actes de 
caire acadèmic i alhora intercanviar-se 
experiències i material cartogràfic. 

El simposi de Barcelona, organitzat des 
de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
amb la col·laboració dels organismes 
locals i provincials i d'altres patrocina
dors, es desenvolupà segons un complet 
programa que s'inicià amb la inauguració 
d'una exposició a la sala del Col·legi d' Ar
quitectes de Catalunya sobre cartografia 
de Catalunya dels segles XVII i XVIU. 

Aquesta exposició aplegà la totalitat de les 
peces conegudes impreses referides a 
Catalunya i publicades durant aquestes 
dues centúries, amb un total de 66 peces. 
També s'exhibiren una selecció de 6 peces 
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Novetats 
Desembre 86 

Publicacions de la 
Generalitat de Catalunya 

policia local 

LA INFORMÀTICA 
A L'ENSENYAMENT 

. ' . 1 urgenc1es 
mèdiques 

Departament de Governació 
Manuals tècnics de les policies locals, 1 
Format: 21 ,5x15,5 cm. Pàg.: 97. 
Preu: 750 pessetes. 

Editat per la Direcció General de 
Seguretat Ciutadana, aquest manual 
posa a l'abast de les policies locals els 
coneixements necessaris per poder 
actuar davant les urgències mèdiques. 

Departament d'Ensenyament 
Monogràfic, 1: La informàtica a l'Ense
nyament 
Format: 29,7x21 cm. Pàg.: 60. 
Preu: 375 pessetes. 

Primer número d'aquesta publicació, 
adreçada als mestres i professors de 
Catalunya, que tracta dels aspectes 
més rellevants de l'aplicació de la 
informàtica a l'ensenyament. 

Departament de Cultura 
Catàleg de la producció vldeogràfica a 
Catalunya 1970-1985 
Format: 23x15 cm. Pàg.: 448. 
Preu: 1.750 pessetes. 

Es tracta d'un inventari de producció 
original , vídeo-pel·lícules, vídeos 
publicitaris, didàctics, etc.; el primer a 
Catalunya des del 1970, classificats per 
gèneres. 

Catàleg de la Biblioteca de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona 
Format: 23,5x16,5 cm. Pàg.: 355. 
Preu: 1.000 pessetes. 

Constitueix una experiència pilot, la 
primera a Catalunya i una de les 
prim,eres en el món, en l'aplicació del 
tractament informàtic a documents 
antics. 

Departament de Treball 
Manual per a Cooperatives de treball 
associat 
Format: 24x17 cm. Pàg.: 94. 
Preu: 425 pessetes. 

Per a ús dels grups de treballadors que 
es volen constituir en cooperativa, a fi 
que coneguin els requisits i tràmits per . 
fundar-la i fer-la funcionar. 

Les publicacions de la Generalitat 
també es troben exposades per a 
consulta al Servei d'Informació i 
Comunicació, plaça Antoni López, 5, 1' 
08002 Barcelona. Telèfon (93) 315 13 13. 

Aquestes són les novetats que la Generalitat de Catalunya us ofereix i que podeu 
trobar a les llibreries 
Si desitgeu rebre llibres contra reembossament, empleneu aquesta butlleta 
Nombre d'exemplars i títol 

mm
. Generalitat de Catalunya 

Servei Central de Publicacions 
I, lfl Llibreria Central de la Generalitat 

Nom i cognoms 

Adreça 

CP i població Telèfon 

Rambla dels Estudis, 118 
08002 Barcelona 
Telèfon (93) •302 15 22, ext. 266 

Data 

Signatura 



72 informacions 

manuscrites de la mateixa temàtica. L'acte 
d'inauguració el presidí el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, Sr. 
Xavier Bigatà, i comptà amb l'assistència 
de nombrós públic. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha 
publicat amb aquest motiu un catàleg a tot 
color amb la reproducció de totes les peces 
exposades acompanyades d'una breu fitxa 
descriptiva i amb uns estudis preliminars 
referits a l'estat de la cartografia a Catalu
nya i a la situació històrico-cartogràfica de 
Catalunya durant els segles XVII i XVII I. 

L 'altre acte acadèmic del simposi fou la 
presentació d'un cicle de conferències a la 
sala de la Caixa de Barcelona sota e llema 
"Cartografía y Cartógrafos Españoles" . 
Hi participaren Albert Barella i Miró, 
Montserrat Galera i Monegal, i Ma. Lu isa 
Martín Meras que presentaren respectiva
ment les ponències següents: "El primer 
mapa de Catal unya imprès a Espanya en el 
segle XVII", "El desenvolupament urbà de 
la ciutat de Barcelona durant el segle XIX 

vist a través de la seva cartografia" i "El 
Atlas marítimo español1 787-1789". 

Altres actes del simposi consistiren en 
les visites organitzades a centres amb fons 
cartogràfics importants (Biblioteca de 
Catalunya, Museu Marítim) i a les institu
cions públiques (Ajuntament de Barcelo
na, Generalitat de Catalunya). 

La delegació dels congressistes d'IM
COS era presidida pel fins fa ben poc pre
sident Dr. Rodney Shirley, que represen
tava l'actual presidenta Dra. Hellen Wall is 
i pel president executiu Dr. Malcolm 

Y oung. Al simposi, hi assistiren partici
pants de 13 països diferents amb un total 
de 51 persones. 

Montserrat Galera i Monegal 

LA CONFERÈNCIA REGIONAL 
DE L'UGI 
SOBRE ELS PAÏSOS MEDITERRANIS. 
PRIMERA REUNIÓ INTERNACIONAL 
DE GEOGRAFIA CELEBRADA 
A ESPANYA 

Entre els dies 1 i 5 de setembre de 1986 
es va celebrar a Barcelona la Conferència 
Regional sobre Països Mediterranis, de la 
Unió Geogràfica Internacional -primera 
reunió d'aquest organisme que ha tingut 
lloc a Espanya-, entre els congressos de 
París (1984) i de Sidney (1988). Amb 
aquest motiu es reun iren a Barcelona uns 
sis-cents professionals de Geografia dels 
cinc continents interessats pels temes 
mediterranis i llatinoamericans, així com 
pels temes generals de la disciplina, que 
també van ser discutits. 

Les sessions de treball es van desell\'0-
lupar al Palau de Congressos de Montjuïc 
i foren organitzades en quatre parts dife
rents : seccions, simposis, taules rodones, i 
altres reunions. Donat el caràcter d'assis
tents, i també com la complexitat de la 
temàtica a tractar, la majoria de les vegades 
aquestes sessio ns es van desenvolupar 
simultàniament. 

La conferència constà de sis seccions, 
en les quals la presidència realitzà una pre
sentació general , un relator comentà les 
comunicacions presentades (els resums 
foren prèviament publicats) i aquestes es 
discutiren individualment o global, segons 
els casos. La primera secció anava desti
nad a a la discussió del concepte de medite
rraneïtat, en l'actualitat i al llarg de la his
tòria i des de punts de vis ta físics i punts de 
vista humans . La segona es dedicà a estu
diar la tendència a l'aridesa i a la degrada
ció del medi físic i cultural en els països 
mediterranis . La tercera analitzà els riscs i 
les catàstrofes naturals que amenacen els 
medis mediterranis, en els seus orígens 
físics i en les seves conseqüències huma
nes. La quarta es dedicà a l'estudi de l'agri
cultura mediterrània, tant en els paisatges 
rurals tradicionals, com els moderns can
vis introduïts a partir de la industrialitza
ció. La cinquena secció fou destinada a 
centrar la discussió entorn les característi
ques de les ciutats mediterrànies i els pro
blemes de conservació i rehabilitació que 
presenten en l'actualitat. Per finalitzar, la 
sisena anal itzà el fenomen internacional 
del turisme a l'àrea mediterrània, tant en 
els seus aspectes econòmics i culturals 
com en les seves conseqüències socials i 
sobre el medi físic . 

A la vegada es desenvoluparen sis sim
posis, en els quals es seguí la mateixa 
mecànica que a les seccions, amb la dife
rència que els resums de les comunica
cions no foren publicats. E ls tres primers 
foren realitzats en les llengües oficials de 
l'UGI (anglès i francès), en els tres últims 
s' utilitzà també el castellà. El primer 
tractà de l'estat actual de la Geografia en 
els països mediterranis i es presentà com 
una certa continuació de les sessions de la 
comissió de Pensament Geogràfic de la 
UG I. El segon s'ocupà d'analitzar la uti
lització i l'ocupació dels espais marítims 
en el Mediterrani, en els seus aspectes eco
nòmics, culturals i polítics. El tercer sim
posi es dedicà al debat de les conseqüèn
cies i orientacions de la industrialització 
recent en els països mediterranis. El quart 
tractà de l'estat actual de la Geografia, 
però ja en els països de l'Amèrica llati na. 
El ci nq uè s'ocupà de la discussió de tots 
els aspectes geopolítics i geos tratègics que 
afecten l'Amèrica llatina. Finalment, el 
sisè va analitzar i estudiar tots els problemes 
relacionats amb el creixement econòmic i la 
crisi en els països llatino-americans. 
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Les taules rodones tractaren de proble
mes generals de la Geografia i s'organitza
ren entorn a un coordinador que orientà 
els seus treballs i a un moderador dels 
debats. En una d'elles es tractà del conjunt 
de problemes que es planteja la Geografia 
avui, entre la tradició històrica i l'incert 
futur. Una altra es dedicà al debat de les 
tendències actuals en l'ensenyança de la 
Geografia en els diferents nivells. Una 
altra taula rodona es desenrotllà entorn als 
problemes de la creació d 'una nova geo
grafia del mar que permeti entendre tots 
els aspectes econòmics, ecològics i polítics 
que es plantegen avui, en relació amb els 
oceans i mars . Una més es centrà en els 
problemes de la rehabilitació dels nuclis 
històrics de les velles ciutats mediterrà
nies. Finalment, la darrera taula rodona es 
dedicà a discutir els ternes relacionats corn 
la dona i la Geografia. 

Les altres reunions comprenien tipus 
diferents de treballs . Per un costat es cele
braren reunions vinculades al quefer de la 
Unió Geogràfica Internacional: els presi
dents de Comissions, Grups de Treball i 
Grups d'Estudi amb els membres del 
Comitè Executiu tractaren dels proble
mes de la seva continuïtat i dels respectius 
criteris en aquest sentit; una altra reunió 
general, de caràcter informatiu, tractava 
de difondre les activitats de l'UGI entre 
tots els assistents. Per un altre costat van 
haver-hi reunions de grups específics de 
geògrafs ibero-americans (espanyols, 
portuguesos, i llatino-americans) . Final
ment, hi van haver algunes reunions temà
tiques: una de Bioclimatologia, entre els 
membres de les comissions de Geografia 
de la Salut i de Climatologia tropical i 
assentaments humans; altres tractaren de 
Geografia política, i de Geomorfologia 
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litoral; i, finalment, es celebrà una confe
rència sobre la fam i el control de la crisi 
d'aliments. 

Juntament amb aquestes sessions de 
treball, més d'altres que, sens dubte, van 
contribuir al desenvolupament normal de 
la Conferència, es realitzaren determinats 
actes socials. Per un costat, es presentà una 
exposició de llibres i mapes de Geografia 
de -tot el món, amb una secció comercial i 
una altra d'exhibició. D'altra banda, van 
tenir lloc diverses recepcions generals al 
Palau de Congressos i en altres llocs de la 
ciutat de Barcelona, oferts per l'organitza
ció i per les autoritats locals; així corn el 
sopar de comiat amb espectacle musical i 
confraternització entre els participants 
dels diferents països. 

Després d'un dia lliure, el dissabte 6 de 
setembre, van sortir tres excursions post
congrés: una cap a l'interior de Catalunya 
i el Pirineu; una altra cap a l'arxipèlag 
balear, i una altra cap a Andalusia. 

Amb tot això, la Secció de Geografia de 
la Universitat de Barcelona espera haver 
contribuït a donar a conèixer l'actual 
nivell de la Geografia espanyola als espe
cialistes de tot el món, i també haver obse
quiat amb una excel·lent oportunitat d'in
tercanvis científics i professionals els geò
grafs dels cinc continents. A la vegada, ha 
contribuït a reforçar el paper de la Unió 
Geogràfica Internacional en uns moments 
en què s'imposa més que mai la coopera
ció entre tots els pobles del món. Esperem 
també, quant el terna central del congrés, 
que aquesta Conferència Regional de 
l'UGI contribueixi decisivament al conei
xement de l'àrea marítima i dels països 
mediterranis. 

Carles Carreras i Verdaguer 

Javier Martín-Vide 
Llicenciat en Ciències Exactes 

Doctor en Geografia i Professor de Geografia 
a la Facultat de Geografia i Història 

de la Universitat de Barcelona 
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La Puerta 
del Atlantico 
Entre en el Atlantico por Tap-Air 
Portugal , desde Barcelona vía 
Lisboa y salte de sd e all í a 
Zimbabwe, Kinshasa, Luanda, 
Maputo, Johannesburg, Caracas, 
Recite, Bah ía y Río de Janeiro . 
lnfórmese en Tap-Air Portugal o 
en su agencia de viajes sobre el 
océano de ventajas que supone 
volar con nosotros. 
Súbase a un trozo de Portugal en 
el mismísimo "Prat de Llobregat" 
y descubra volando la diferencia. 

.MONTREAL 

NEWYORK 

~ SALVADOR 

CARACAS 

RECIFE 

RIO 

LISBOA BARCELONA 

SAL 

BISSAU 

BRAZZAVILLE 

LUANDA 

MAPUTO HARARE 
(SALISBUR~ 

JOHANNESBURG 

liPr&.U(W. 
La diferencia se descubre volando 

Gran Via de les Corts Catalanes, 634, 5° 
Teléfs. 318 29 99-31712 96 
0801 O Barcelona 
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ESPAIS 

ESPAIS, Revista d e l Departament 
d e Política Territor ial 
i Obres Pú blíques 
d e la Generalitat d e Catalunya 

El mes de setembre d 'enguany, el 
Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya ha publicat el primer número 
de la seva revista, que s'anuncia bimensual 
ESPAIS. La revista, segons explicita el seu 
editorial, neix de la voluntat de divulgar, 
tant als professionals com al públic en 
general, tot tipus d'informació sobre la 
política territorial i les obres públiques. 
Així, hi són presentades les inversions 
fetes pel Departament entre 1980 i 1985, 
un pla de sanejament de les aigües del riu 
Llobregat, les obres de renovació del barri 
del Canyeret a Lleida, i la "desaparició" 
del carrilet del nucli de l'Hospitalet de 
Llobregat. També hi ha una entrevista a 
Victoriano Muñoz, que fou enginyer 
director del Pla d'Obres Públiques de la 
Generalitat el1935, a més d'un seguit d'ar
ticles breus sobre ecologia, demografia, 
sociologia i història territorial a Catalu
nya, un article tecnològico-constructiu i 
informacions breus i legislatives. Aquest 
número, a més, presenta dues fitxes 
col·leccionables del patrimoni català 
d'obres públiques, el Pont del Diable de 
Martorell i la infrastructura hidràulica de 
la Cartoixa de Montalegre. 

La revista, que presenta una composi
ció moderna i una il·lustració moderada i 
bella, és dirigida per Modest Batlle i es ven 
a 200 pessetes. 

LA REVISTA CATALANA 
DE GEOGRAFIA 
PRESENTADA A LA ALPUJARRA 

El passat 10 d'agost se celebrà al muni
cipi d'Albuñolla cinquena edició del Fes
tival Popular de La Alpujarra, organitzat 
per l'associació Abuxarrais. Deu mil per
sones, alpujarrencs de naixement escam
pats arreu de l'Estat espanyol, s'aplegaren 
sota un gran envelat vora el curs sec de la 
riera d' Albuñol; hi havia cotxes de tota 
mena, amb matrícules de províncies dife
rents d'Espanya, moltes de Barcelona, ... 
fins i tot hi havia els inconfusibles taxis 
negre 1 groc ... 

Enguany l'edició del festival de música i 
cançons tradicionals de La Alpujarra era 
dedicat, en homenatge, al professor Joa
quín Bosque Maure!, catedràtic de Geo
grafia de la Universitat Complutense de 
Madrid i que fou catedràtic de la Universi
tat de Granada entre 1966 i 1977. Joaquín 
Bosque ha dedicat una part de les seves 
recerques i dels seus escrits a donar a 
conèixer aquesta comarca andalusa, divi-

LA ALPUJABRA UNIDA 

dida entre dues províncies diferents (Gra
nada i Almeria) però que vol restar unida, 
com mostra l'adhesiu que reproduïm. Jus
tament un d'aquests escrits del professor 
Bosque era publicat en català al número 2 
de la nostra revista, que sortia aquells dies, 
i hom aprofità l'avinentesa per presentar 
article i revista en aquell ambient festiu i 
assolellat. D'aquesta manera una de les 
fites proposades des del primer moment 
d'obrir la revista al món, fent-lo entrar a 
les seves pàgines i difonent-la arreu, 
començava d'assolir-se. La Alpujarra, una 
representació de l'esperit comarcalista 
català, ben lluny de Catalunya, ha conegut 
així la revista i el seu interès per estudiar i 
donar a conèixer el món actual. 
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Subscriviu-vos 
a 

revista catalana de 
__ O O RAFI 

EDICIONES AMAR 

Enmarcado y plastificada de mapas 
Pianos magnéticos y agujas 

Fotografías 
Pizarras milimetradas o blancas 

Tableros de corcho para anuncios 

Lepanto, 335, entlo. 43
• Teléfono 347 89 26 08025 Barcelona 

• ,. ~ 

~~ 
Centre Material de Dibuix 

Arquitectura • Interiorisme 
Disseny Gràfic • Disseny Industrial 
Delineació • Retolament 
Belles Arts 

Gran Exposició d'Equips de Dibuix 

Distribució a Domicili 
LIBRERIA Y PAPELERIA BARCINO S.A. 
Còrsega, 178 • 08036 BARCELONA· TeL 239 69 28 

Distribuïdor 
oficial: 

m bieffe MUTUH A Taul~s i 
Q) ~ Tecmgrafs 
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OPERA GEOGRAPHICA MINORA 

'(Jeqgrqfía de 'euskq/ Jferriq 
FRANCISCO JAVIER GóMEZ PI~EIAO 

OIKOS·TAU 

1.1.- TÍTOL: Geografía de Euskal Herria Geografía humana 
de Andalucía 

1.2.- AUTOR: Fco. Javier Gómez Piñeiro Eusebio García Manrique 
i Carmen Ocaña Ocaña 

1.3.· TRADUCTOR: - -

1.4.- PAíS: Espanya Espanya 

1 .5.- ANY D'EDICIÓ: 1985 1986 

1 .6 .- EDITORIAL: Oikos-Tau S.A.- edicions O ikos-Tau S. A. - edicions 

1.7.- ISBN: 84-281-0571-5 84-281-0590-1 

2.1.- FORMAT: 21 x 13'5 cm 21 x 13'5 cm 

2.2.- NOMBRE DE 96 200 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGffiiLITAT: Bona Bona 

3.2.- ESTRUCTURA El llibre consta d'una petita En principi es troba una in-
DELLLffiRE: introducció sobre la situació, traducció, seguidament tres 

posició, configuració i divi- apartats concrets cada un 
sió política d'Euskal Herria. d 'ells amb altres subapartats. 
I de 6 capítols clarament di-
ferenciats . 

OPERA GEOGRAPHICA MINORA 

~IBI!I'IICA 
' 

fleoArajfa Yt,umana de 
cAndalucíq 

EUSEBIO GARCIA MANRIOUE 

CARMEN OCAÑA OCAf;¡A 

OIKOS-TAU 

Geografía humana 
de Cataluña 

Carles Carreras i Verdaguer 

-

Espanya 

1985 

Oikos-tau , S.A. - edicions 

84-281-0569-3 

21 x 13'5 cm 

112 

Bona 

A part de la introducció tro-
hem dues parts , la primera 
tracta de les limitacions del 
medi natural i la segona de 
l'impacte de la industrialitza-
ció dins del territori . 

Cap Verd. 
La gent i el seu entorn 

Lluís Mallart i Casamajor 

-

Espanya 

1986 

Oikos-Tau, S.A. -edicions 

84-281-0588-X 

21 x 13'5 cm 

112 

Bona 

Té set apartats ordenats per 
temes d'estudi. 
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OPE R A GEOG R APHt CA M I N OR A 

3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BffiLIOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5.0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALORACIÓ 
GLOBAL: 

.. 
~-!lC. 

'(je~rqfía qumana de 
eataluñq 

CARLES CARRERAS I VERDAGUER 

OIKOS· TAU 

Abundant i bona. 

No és escassa, es troba a final 
del ll ibre. Està ordenada per 
apartats i dins d'aquests per 
ordre d'autors. 

No n'hi ha. 

A partir d'una expOSICIO 
regional tradicionalista, l'obra 
mostra, de forma molt sim
ple, una visió global dels 
trets geogràfics més bàsics 
del País Basc. 

Obra excessivament simple, 
però útil per als que s' inicien 
en el mòn geogràfic. 
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Abundant. 

A final del llibre, és abun
dant, està ordenada per te
mes i cada un d 'ells per ordre 
alfabètic d'autor. 

Escasses, a peu de pàgina. 

Dins la unitat regional 1 

humana d'Andalusia, es dife
rencien quatre grans àmbits 
subregionals, coincidents amb 
el marc físic: depressió del 
Guadalqu ivi r, Sierra More
na, Andalusia muntanyenca 
(Bètica) i costa Mediterrània. 
Fugint de determinismes, 
aquestes quatre subregions 
es diferencien a partir de la 
seva capacitat de reacció 
davant la realitat del subde
senvolupament andalús. 

Bon manual per a iniciats en 
la matèria, però que s'inte
ressin més per les especifici
tats caracteritzadores de les 
subregions andaluses, que per 
conèixer la globalitat dels 
aspectes de geografia humana 
d'Andalusia en el seu conjunt. 
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Lluís Mallart i Casamajor 

CAP VERD 
LA GENT 

I 
EL SEU ENTORN 

El Racó del Llibre de Text 

No és abu ndant, però bona. 

La trobem a final del ll ibre. 
O rdenada per apartats i dins 
d'aquests per ordre alfabètic 
d'autor. 

A peu de pàgina. 

Dins del marc de la Catalu
nya contemporània, l'obra 
presenta els trets més relle
vants de l'evolució de les 
activitats humanes; remar
cant alhora les seves transfor
macions espac ials. 

Correcta obra de síntesi que 
pels seus suggeriments im
plícits, fa recomanable la 
seva lectura a qualsevol que 
vulgui iniciar-se en el conei
xement de l'evolució recent 
del nostre territori. 

A part de les vint-i-vuit fo to
grafies del capítol quart, hi 
ha gràfics i mapes dedicats a 
la població i a l'economia. 
Excepte pocs casos, són 
extremadament senzills. 

Forma el capítol vuitè. És 
classificada segons la facilitat 
d'accés. La majoria de les obres 
són del Cap Verd o portugue
ses i relativament actuals (anys 
70-80); però també hi ha 
obres holandeses, angleses, ... 

Escasses, a peu de pàgina. 

És un llibre d'introducció i 
de divulgació de dades sobre 
el microstat de Cap Verd. Fa 
una anàlisi general breu, 
aprofu nd int en algu ns aspec
tes demogràfics i econòmics. 

Interessant com a obra di
vulgativa. Massa breu per 
tractar amb unifo rmitat tots 
els aspectes. 
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Resú1nenes 

Abstracts 

CABOVERDE 
Este artículo presenta las impresiones y reflexiones geogníficas del autor el cuat dirigió 
un equipo de la sección de pequeños países del CIDOB en un viaje de estudios realizado 
en las islas de Cabo Verde durante el verano de 1985. Las fotografías forman parte también 
de los trabajos documentados . 

INCENDI OS 
Mediante el tratamiento digital de imàgenes obtenidas por el satélite LANDSAT-5 en 
primavera y en otoño de 1984 sobre Catalunya, se detectan los incendios forestales y se 
cartografían y cuantifican las extensiones de matorrales y bosques afectados. 

LA CALIDAD DE LA CARTOGRAFIA 
Los autores reclaman la inclusión de la Cartografía y sus productos, los mapas, en los 
estàndares internacionales de control de calidad. Para ello sugieren métodos de control 
de los soportes cartogràficos, de la impresión y de la información, señalando su situación 
actual en España. 

ASPECTOS TÉRMICOS COMPARATIVOS ENTRE ALGUNAS CUENCAS 
HIDROGRAFICAS CATALANAS Y LA CUENCA DEL RÍO GENIL 
Nota resumen de un trabajo màs amplio en el que se comparan los diferentes datos térmicos 
de las cuencas de los ríos Ter, Fluvià, Muga, Segre y Llobregat con la del Genil. Se aprecian 
las diferencias según la continentalidad y según la apertura de las cuencas hacia el mar. 

DEBATE 
Mitos y ritos. Reflexiones sobre la pérdida de la importancia social de la geografía española. 

INFORMACIONES 
Informaciones de reuniones de tipo geogràfico di verso. 

BIBLIOGRAFIA 
Anàlisis de cuatro libros de geografía de países. 

CAPE VERDE 
This article presents the impressions and geographical reflections of the author, wHo led 
a team of the small countries section of the CIDOB in a research journey to the Cape 
Verde islands during the 1985 summer. The photographs are a part of the documented 
works of the team. 

FIRES 
Using a computerized method of digital data obtained by the satellite LANDSAT-5 in 
spring and autumn 1984 over Catatonia, the forest fires are detected and mapped, and the 
affected extensions of brush lands and woods are quantified. 

COMPARATIVE THERMIC ASPECTS BETWEEN SOME HYDROGRAPHIC 
CATALAN BASINS AND THE GENIL RIVER BASIN 
A resumed note of a larger work which compares the different thermic data of the basins 
of the rivers Ter, Fluvià, Muga, Segre and Llobregat with the Genil ri ver basin. The 
differencies are estimated according to the continentality and the opening of these basins 
to the sea. 

· THE QUALITY OF THE CARTOGRAPHY 
The authors claim for the inclusion of the Cartography and its products, the maps, into 
the international standards of quality control. Therefore they suggest some methods to 
control the cartographic supportS, print and information, according to the present situation 
of this question in Spain. 

DEBATE 
Miths and rites. Reflections about the decreasing social importance of the Spanish geo
graphy. 

INFORMATION 
Diverse geographical gathering. 

BIBLIOGRAPHY 
An analysis o f fo ur books about regional Geography. 
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