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ANNEX
•Col-laboracions i articles: La • Revista Catalana de Geografia• dóna acolliment als
seus coHaboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat ; en
definitiva, a totes les persones interessades a promoure l'avenç de la geografia i les
ciències de la Terra
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu
d'aquesta pàgina, i que siguin adreçades a la direcció de la • Revista •
La «Revista Catalana de Geografia• publica lliurament les col·laboracions i articles
seleccionats pel seu consell de redacció
• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la
«Revista Catalana de Geografia•
Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209,
telèfon (93) 218 87 58. Tèlex: 98.471 ICCB

• La «ReV'ista Catalana de Geografia• és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món en català.
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai, i hi han d'incloure
o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'iJ.Iustració abundants (una per a cada dues
planes, com a mínim). Els dits articles han d'ésser acompanyats d'un resum en català de
1o ratlles com a màxim
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han de sobrepassar en
cap cas els 5 fulls DIN-A4 d'extensió i no han de dur resum
La direcció de la · Revista Catalana de Geografia• es compromet a examinar tots els
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de
llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article
Els criteris a seguir són exclusivament els de qualitat, sense que mai la «Revista Catalana
de Geografia• es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit hom vol
promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques als
articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats
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EDITORIAL
Amb l'inici de l'estiu surt el número 5 de la Revista Catalana de Geografia,
que continua amb la seva línia d'aprofundiment de les tècniques i treballs
en Geografia i de donar a conèixer el món.
Aquest número s'obre amb un article del professor Juan-Luis Klein sobre
Nicaragua, país lamentablement de moda els darrers temps. L'article és
fruit dels treballs de recerca de l'autor sobre les transformacions esdevingudes
després del triomf sandinista, especialment a les explotacions mineres
canadenques; l'actualitat i interès del tema han aconsellat la seva publicació,
malgrat que les fotografies que l'il·lustren no tenen la qüalitat que és
habitual a la Revista.
A la Secció de Cartografia es presenta el procés de generació dels talls
geodèsics que són utilitzats a l'Institut Cartogràfic de Catalunya per a
l'elaboració dels mapes a escala 1:50 000 i encara més grans, especialment
en les sèries d'ortofotomapes. L'article, força tècnic, és una mostra més de
la infrastructura necessària per a la producció cartogràfica.
Foto coberta:
Fragment d'un diamant atrapaboires funcionant al
desert d' Atacama de Xile
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A la Secció de Geografia hi ha dos articles diferents; un estudi empíric i un
altre de teòric. En el primer, Joan Vilagrasa presenta els resultats de la
seva recerca amb la tesi doctoral sobre la promoció d'habitatges a la ciutat
de Lleida entre els anys 1940 i 1980. En el segon, Agustín Gamir reprodueix
una comunicació presentada al I 11 Col· loqui Ibèric de Geografia i que
per error no fou publicada a les actes. Hi analitza les planes dedicades
a la geografia del diari madrileny "El Sol", bàsicament una aportació
de]. Dantín Cereceda.
A la Secció de Ciències de la Terra, Francesc Lleal, geògraf i capità de vaixell,
presenta l'experiència xilena de captació d'aigua de les boires al desert
d'Atacama, una de les regions més àrides del món. És un exemple magnífic
dels esforços humans per a vèncer les limitacions del medi i amb una
tecnologia no sempre sofisticada. Un detall d'un dels ginys emprats per
aquesta tecnologia motiva la if.lustració de la nostra portada.
En aquesta edició apareix una nova secció, no regular, dedicada a problemes
de didàctica de la geografia. S'hi presenta l'article d'Antonio Gómez sobre
la utilització de la muntanya com a recurs pedagògic. Finalment, la Secció
d'Informacions diverses, la presentació de quatre llibres sobre la ciutat de
Barcelona i els resums dels articles en castellà i anglès tanquen l'edició
d'aquest número.
Ha pogut ésser inclosa l'anunciada necrològica de l'enyorat geògraf Josep
Iglésies que morí el17 de novembre passat, sense haver vist aprovada la
llei d'ordenació territorial, que, finalment, fou promulgada enguany.
Aquest tema, tan esperat, centrarà el proper número de la Revista Catalana
de Geografia que, com dèiem a l'anterior, continua oberta al debat i a la
participació de tots els lectors. Bon estiu!.

2 visions geogràfiques

R.C.G. n° 5 • juliol 1987 • volum 11

visions geogràfiques

R .C.G. n ° 5 • juliol 1987 • volum ll

3

4

visions geogràfiques

¡_ diJ ProvH
(Colomb

Foto 3: Les catedrals són els
edificis més ben
conservats de
l'època colonial

visions geogràfiques

5

ENCLAVAMENTS I INTEGRACIÓ
ESPACIAL A NICARAGUA

Notes sobre una investigació
Text d'una comunicació presentada al congrés anual de la
"Conference of Latin Americanist geographers", celebrat a Ottawa,
amb el patrocini de la Universitat d'Ottawa, els dies 27, 28 i 29 de
setembre de 1984 1 •

Com hem demostrat en treballs anteriors, Nicaragua viu un intens procés d'integració espaciaF .
Aquest procés és el resultat de mesures econòmiques
sectorials que influeixen en l'estructura espacial del
país, com en el cas, per exemple, de la reforma agrària.
Però també s'han pres mesures directament destinades
a rearticular els diferents segments -urbans i rurals,
centrals i perifèrics- de l'espai nicaragüenc. Ens referim a la reforma urbana, a la planificació de zones de
desenvolupament cooperatiu integrat i, sobretot, a la
regionalització 3 •

Arrels històriques de l'estructura espacial
nicaragüenca
Val la pena subratllar que les mesures esmentades, que tendeixen a modificar els comportaments
espacials, constitueixen una preocupació nova en el
procés de canvi social a Nicaragua. Després dels tres
primers anys, en què la preocupació principal fou de
naturalesa productiva i de reconstrucció, les instàncies
dirigents del procés comencen, a partir del 1982, a
prendre mesures innovadores en matèria d'equipament espacial, desenvolupament i descentralització.
L'objectiu d'aquestes mesures és posar en marxa una
dinàmica que permetrà de disminuir els immensos
desequilibris que, en matèria de desenvolupament
econòmic, existeixen al país. La concentració de les
Foto 4: Petjades sobre lava

atribuïdes als
Nah ua, primers

pobladors de
Nicaragua
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infrastructures productives i dels recursos humans a
Managua i el consegüent retardament econòmic de les
regions rurals són expressió d'aquest desequilibri. Es
poden esmentar també, com a exemples del problema,
les emigracions del camp a la ciutat, la manca d'equips
col·lectius fora de Managua, la insuficiència dels mitjans de comunicació, etc. 4 • Totes aquestes qüestions
tenen unes arrels històriques en què no aprofundirem
aquí, però que és interessant de remarcar:
a) A causa dels designis del mercat mundial i del
desenvolupament desigual que caracteritzà la inserció de Nicaragua en l'intercanvi internacional fins
al 1979, l'economia nicaragüenca jugà un paper
d'importador de capitals i exportador de productes
primaris (café, cotó, carn, or).
b) El territori nicaragüenc es repartí, històricament,
entre les diferents fraccions del capital nacional,
estretament lligades al capital financer internacional, i certes companyies multinacionals.
e) Les principals unitats productives foren de tipus
enclavament. En la major part dels casos es tractava
de plantacions, i en d'altres, com el que estudiarem
més endavant, d'enclavaments miners.
d) Aquests enclavaments cobrien el territori, i això
produí una situació de desintegració espacial que
impedia la planificació ordenada de l'economia
nacional.
L'ordenament espacial o, més ben dit, la divisió
espacial del treball heretada del passat és marcada per
l'ocupació directa de les diferents fraccions del capital
que controlaven l'economia nicaragüenca, és a dir:
l'oligarquia ramadera, la burgesia cafetera i cotonera i
les companyies multinacionals explotadores dels
recursos naturals'.
A partir del 1979, el nou bloc social que controla
políticament el país es proposa de construir una economia nova: una economia més autònoma, menys
dependent de l'anterior6 • Sorgeix aleshores la necessi-

tat d'integrar l'espai econòmic. El sector estatitzat de
l'economia, designat com a "Àrea de Propietat del
Poble", hi juga un paper fonamentaF.
La nacionalització dels recursos naturals:
aspecte important de la integració espacial
La nacionalització dels productes naturals, explotats durant decennis per companyies multinacionals
estrangeres, constitueix una de les primeres mesures
adoptades en el marc de la nova economia nicaragüenca . Es reconeix ràpidament la importància dels recursos miners en el conjunt dels recursos naturals.
Dues lleis de la Junta de Govern de Reconstrucció Nacional QGRN), que dirigeix el país des del
1979, permeten a l'Estat de prendre possessió dels
recursos naturals i miners. La primera, adoptada el24
d'agost de 1979, és la llei que declara la potestat absoluta de l' Estat en l'explotació i l'ús integral dels recursos naturals. La segona, adoptada el2 de novembre de
1979, nacionalitza específicament totes les empreses
mineres del país i cancel·la totes les concessions mineres acordades en el passat. Aquestes passes, com ho
explica Jenkins, tenen l'objectiu de facilitar la independència nacional i iniciar la construcció d'una economia no capitalista.
"El gove rn revolucionari , des del primer moment, atorgà un a
gran importànci a a la recuperació de les riqueses naturals de la
pàtria, a la necessitat d'un ord enament mínim de les instàncies
administratives i institucionals necessàries per tirar endavant
l'enorme tasca encomanada, que, per a la revolució, des del principi , es va plantejar com a tasca que ultrapassava els aspectes merament tècnics. En efecte, l'administració de l'ambient i dels recursos
naturals es va contemplar sempre com a afer polític, com a reivindi caciÓ fonamental en el context de la lluita per l'alliberament, com a
qu elcom d'indissolublement lligat al concepte de sobirania nacional "' .

En aquest nou context, els recursos miners nicaragüencs adquireixen una importància estratègica que
cal estudiar amb atenció. S'ha de subratllar, tanma-

Notes
I . Fou possible realitzar aquesta investigació gràcies al suport financer del
Consell d ' Investigacions en Ciències Humanes del Canadà (CRSH) i al
suport logístic de l' Institut Nicaragüenc d'Estudis Territorials (INET ER).
El treball de camp es realitzà l'agost de 1982 i el juny de 1983. S'administraren enquestes a prop de 200 treballadors miners, i es realitzaren més de
50 hores d'entrevistes enregistrades . En el treball de camp participaren
també professors i estudiants del Departament de Geografia de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua. Hi va participar, a més, el professor Orlando Peña, de la "Université d.u Québec à Chicoutimi". Es va
reb re el suport del Ministeri de Mineria de Nicaragua (INMINE) i dels
administradors i treballadors del Complex Miner Francisco Meza Rojas .
Transmetem els nostres agraïments més sincers a totes aquestes institucions i persones per. l'ajut prestat.
2. Aquest tema ha estat analitzat en profunditat en els següents articles:
KLEI N, ] UAN- LUIS, i ORLANDO PEÑA: N icaragua: Territorio y revo/ución .
"Cuadernos políticos" (Méxicò, ERA), n. 34, 1982; pp . 40-55; KLEIN,
] UAN- LUIS, i ORLANDO ¡;'EÑA: Le Nicaragua à l'heure du déve/oppement
régiona/ non capitaliste. "Cahiers de géographie du Québec" (Québec,
Presses de l'Université Lava!), vol. 27, n. 72, 1983; pp. 425 -451.

3. Aquests tres as pectes s'estudien detalladament a KLEIN, ] UAN- LUIS, i
ORLANDO PEÑA : La revolución nicaragiiense y las transformaciones espaciales. Text d' una comunicació presentada al congrés anual de l'Associació
Canadenca d'Estudis Llatinoamericans i del Carib (ACELAC), realitzat a
Ottawa, a la Universitat de Carleto n, al mes d 'octubre de 1983.
4. Analitzem alguns d'aquests desequilibris a PEÑA, ORLANDO, i ] UAN-LUIS
KLEIN: Geografía de la población y cambio social en Nicaragua . "Revista
Geognífica" (México, IPGH), n. 99, 1984; pp. 145- 166.
5. L'evolució històrica de la burgesia nicaragüenca s'estudia i documenta a
WEELOCK, J.: Nicaragua: Imperialismo y dictadura. Editorial de Ciencias
Sociales . L'H avana, 1980.
6. Es pot trobar una anàlisi completa de les estratègies de desenvolupament i
dels principals problemes que aquestes impliquen a ANICS: Estado y elases sociales en Nica ragua. Actes del segon congrés de l'associació nicaragüenca de científics socials. Col·lecció Blas Real Espinales, C IERA.
Managua, 1982, p . 254.
7. Com ho suggereix, en un text curt però interessant, FITZGERALD, E.: Acumulación planifica da y distribución del ingreso en pequeñas economías
socialistas p eriféricas. " Cuadernos de pensamiento propio", n. 2. INIES.
Managua, 1982. p. 17.
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teix, que Nicaragua no és un país miner. Els recursos,
com a mínim els jaciments detectats, no són abundants.
ogensmenys , aquests recursos, bé que
modestos, adquireixen una importància prioritària en
tractar-se sobretot de jaciments aurífers.
Val a destacar que , entre 1979 i 1982, les mines
d'or de Nicaragua produïren una mitjana anual de vint
mil unces d'or. Aquesta quantitat, insignificant en
comparació amb la producció mundial, és molt
important en ei context nicaragüenc. En els anys
immediatament posteriors a la presa del poder per les
forces sandinistes -que, com és sabut, es produí el 19
de juliol de 1979-, aquesta producció d'or permeté a
Nicaragua d' obtenir divises importants en uns
moments en què l'agricultura encara notava els efectes
de la guerra civil.
Recordem que, des de la darreria del segle XIX,
els jaciments aurífers de Nicaragua eren en mans
d' empreses estrangeres. L'any 1900 es comprovava
que més de la meitat dels permisos d'explotació havien
estat lliurats a empreses dels Estats Units i el Canadà.
Al començament del segle XX, les empreses estrangeres controlaven totes les mines importants, i aquest
control estranger es mantingué fins a la insurrecció de
les forces sandinistes (taula 1).

.t

Nicaragua

Tanmateix, a la fi de la dècada dels vint, un fet
històricament important enfosqueix l'horitzó de les
companyies estrangeres i, alhora, en revela la importància. Es tracta de la guerra d'alliberament que les
forces del general Sandino havien entaulat contra les
tropes dels Estats Units que, en aquella època, ocupaven el país. Les empreses mineres estrangeres esdevingueren símbols de l'ocupació militar nord-americana i
foren considerades un objectiu militar important per
les tropes del general San dino. - Les instal·lacions
d'aquestes empreses van ser atacades en diverses ocasions per les forces contràries a la invasió, i això va
crear una situació d'inseguretat per a aquestes empreses9.
Amb l'assassinat de Sandino, perpetrat el 1934,
tot canvia. Des d'aquell moment, i fins a la insurrecció
de les forces sanditlÍstes, les multinacionals mineres
poden operar tranquil-lament en terres nicaragüenques. Les seves explotacions constitueixen enclavaments en què l'Estat no intervé . Elles s'ocupen de l'exNotes
8 . ] ENKINS M OLI ER I, J.: Media ambiente y revolución . Informe adreçat a la
reunió intergovernamental sobre el med i ambient a l' Amèrica Llatina i el
Carib, realitzada a Mèxic el mes d e m aig de 1982, p. 8.
R .C.C . n " 5 • julio l 1987 • volum 11
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Explotacions

Ellímón
Bonanza
Rosí ta
Laluz
La libertad

Ubicació
Explotacions

León
Zelaya
Zelaya
Zelaya
Chontales

9

Any d'inici
(Departament)

1937
1880
1900
1896
1890

Companyia propietària
de les operacions

Noranda Mines
Rosario Miníng
Falcon Bridge
Falcon Bridge
Lemans Resources

Producció anual
abans del1979
Or

Plata

24 000
24 000
7 200
4 600
1 500

36 000
30 000
66 000
12 000
1 500

Taula 1: Principals explotacions mineres de Nicaragua i empreses propietàries abans de la nacio nalització . Informacions extretes de La mosquitía en la revolución. C IERA. Managua,
1981; lntroducción a los recursos naturales y al media ambiente. lRENA . Managua, 1980¡ Informe sobre los recursos natura/es no renovables de la Costa Padfico y regíones
Central y Norte de Nicaragua. CONDEM INA, document de treball . Managua , 1979; Informe sobre el sector minera y los hidrocarburos. INMINEH , document de treball.
Managua, 1980

plotació dels jaciments miners i de la reproducció de la
mà d'obra, de l'habitatge, l'educació, la salut, i de tots
els serveis necessaris per a la reproducció de la força de
treball. T anmateix, i com és lògic d'imaginar, les
empreses tracten d'obtenir el màxim possible amb la
mínima despesa. Els treballadors foren sobreexplotats, i només obtenien els serveis mínims, que els permetien de sobreviure, però en unes condicions molt
dolentes.
A més de reduir al màxim el cost de la força de
treball, les empreses multinacionals es veuen afavorídes per un règim fiscal extremadament favorable. La
llei de l'època només els exigia el cinc per cent del
valo r de les importacions, com a pagament de drets
Notes
9. Sobre l'itinerari de les forces del general Sandino, es pot consultar RAMIREZ, S.: El pensamiento viva de Sandino. Ed. Nueva N icaragua. Managua,
1981. p. 560.
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per l'explotació de les mines. Això equivalia a 600 000
dòlars anuals.
Aquesta és la situació heretada per les noves institucions nicaragüenques. L'objectiu de la nacionalització és corregir aquesta situació. Tanmateix, per bé que
la situació estructural pot ser corregida amb rapidesa,
la modificació d'algunes particularitats dels enclavaments requereix esforços molt més grans, donat que
repercuteixen sobre un mode de vida específic l'origen
del qual és la pròpia condició d'enclavament. Però
d'això en parlarem més endavant.
Vers una política d'explotació dels recursos:
el cas miner
Ja hem dit que la nacionalització dels recursos
miners marca el començament d'una època totalment
nova. La producció d'or adquireix una importància
estratègica apreciable, donat que ara aporta divises al
país. Destaquem que, el 1981, la venda d'or aportava
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el 9,8% de les entrades de divises estrangeres i era el
quart producte exportat.
L'explotació minera, tanmateix, hagué d'afrontar
importants problemes, heretats del passat. El primer
era que les multinacionals havien deixat els jaciments
en molt males condicions; però això ja era d'esperar 10 •
La particularitat de la situació nicaragüenca és que, a
causa de l'estructura d'enclavament que històricament
caracteritzà l'explotació minera, Nicaragua no disposa, en produir-se la nacionalització, de quadres nacionals que li permetin d'assegurar l'explotació. No hi ha
quadres administratius, perquè aquests eren estrangers, al servei d'empreses estrangeres. No hi ha professionals, geòlegs ni enginyers miners, perquè
aquests no es van formar mai a Nicaragua. Més encara: no existeix una política minera, donat que l'explotació dels jaciments es fa en el marc d'enclavaments
semitancats en què no participen les instàncies nacionals. Això fa que, durant els primers anys d'explotació
nacionalitzada, el pes de l'administració i de la producció recaigués sobre els treballadors i les seves organitzacions, que assumiren el control dels jaciments.

Els treballadors comptaven amb una llarga experiència en matèria de producció, però no tenien una
formació que els permetés d'assumir el desenvolupament del sector miner. A causa d'això, durant els primers anys es cometeren importants errades, amb
molts casos de paternalisme i voluntarisme. A la mina
"El limón", per exemple, la primera administració
obrera va doblar el nombre de treballadors, que passà
de 700 a 1400, en circumstàncies en qu è les reserves
disminuïen, no es feien noves exploracions i es tenien
problemes tècnics seriosos, que impedien l'explotació
de les vetes més riques de la mina.
Tanmateix, i a desgrat d'aquests problemes,
l'aportació real d'aquest sector a l'economia nicaragüenca és ara molt més important que no abans de la
nacionalització. Com ja s'ha dit, abans del 1979 les
multinacionals només deixaven a l'Estat 600 000
dòlars anuals. Després de la nacionalització, l'Estat
rebé, entre 1979 i 1982, 90 000 000 de dòlars per la
comercialització de l'or 11 •
És important de remarcar que, a causa dels problemes indicats, els primers anys es consagraren prin-

Notes
10. En tots els casos de nacionalització de jaciments miners s'ha constatat que
les companyies propietàries , abans de marxar, saquegen els minerals i
n'hipotequen el desenvolupament. Això es veié també a Xile quan es va
nacionalitzar la gran mineria del coure.
Il . U na part dels quals, evidentment, va caldre invertir en la importació de

productes dels Estats Units. Segons la nostra enquesta, s'estima que
aquestes importacions suposaren una despesa de 20 000 000 de dòlars;
l' Estat, per tant, en conservà setanta, quantitat apreciable en comparació
amb l'anterior situació.

12 . Aquest capítol es basa en informacions lliurades per diferents actors del
R.C.C . n ° 5 • juJio ll987 • volum 11
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Foto 10 : Ingeni Victoria de julio, fàbrica regalada pel govern de Cuba per l'aprofitament

dels productes de la canya

Foto 11 : Moderna explotació privada de cany a de sucre

Foto 12: A Momotombo s'aprofita l'energia geotènni'a natural per a produir electri,itat
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cipalment a crear les bases d'una política global, de
desenvolupament i de formació. S'experimentaren
diverses fórmules de gestió, àdhuc la gestió obrera
directa; es contractaren professionals estrangers,
xilens, equatorians i d'altres països llatinoamericans;
s'establiren acords amb països amics, com Suècia,
Bulgària, Itàlia i d'altres. D'aquesta manera, en
aquests anys s'anà creant la indústria minera nicaragüenca.
A partir, però, del1982, s'entra en una nova etapa. S'identifica el paper que aquesta indústria haurà de
jugar en el context global de l'economia del país:
resulta clar que la mineria no serà pas el motor del
desenvolupament. L'agricultura és la que ocuparà
aquest espai, a causa de l' herència del passat. Tanmateix, cal que la indústria minera en sigui un suport
important, sobretot durant el període d'implantació i
consolidació de les noves infrastructures agra-industrials que es planifiquen al país.
Això explica la voluntat política del govern de
desenvolupar la indústria minera. Efectivament, a partir del 1983 es prenen mesures tendents a explotar
nous jaciments i a reactivar els antics que, per raons
tècniques o humanes, s'havien paralitzat. S'implanten,
a més, noves estructures de suport, com laboratoris i
escoles professionals.
A partir d'aquests elements, es pot concloure que
el desenvolupament de la indústria minera nicaragüenca està assegurat, i que els principals problemes
de producció deixats per les multinacionals ja han
estat superats.
Existeix, però, un problema més difícil de resoldre, que no guarda relació amb la producció, sinó amb
el mode de vida que caracteritza els jaciments miners.
Es tracta d'un mode de vida específic, producte de la
situació d' enclavament 12 •
Les dificultats en la integració dels enclavaments
Els enclavaments miners són microsocietats amb
unes característiques pròpies, diferents de les de la
resta del país : particularitats que constitueixen els
principals obstacles per a la integració d'aquests enclavaments en l'espai nacional. Ens referim, evidentment, al nivell relacional, a l'espai com a dimensió de
les relacions socials de producció 13 •
Les característiques particulars d'aquests enclavaments resideixen en l'existència d'un mode de vida
agra-miner i en la immobilitat de la població. Cal

Notes
procés: treballadors , administradors, funcionaris del govern. Les entrevistes enregistrades es realitzaren els mesos d 'agost de 1982 i juny de
1983.
13 . Els autors que es refereixen a l'espai en aquests termes són nombrosos.
Es pot consultar RAFFESTIN, C., iM. BRESSO: Travail, espace et pouvoir.
R .C'.C. n' ' 5 • ju1Joll987 • volum ll

Ed. Age de l'homme . Lausana, 1979.
14. Aquest complex miner fou rebatejat després de la nacionalització amb el
nom de Francisco Meza Rojas, en homenatge a un màrtir de la revolució.
Així es va reemplaçar l'antiga Empresa Minera El Setentrión, filial de la
Noranda Mines. Aquest complex comprèn dos pobles i diversos campa-
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subratllar que aquestes dues característiques són específiques, ja que només es troben en els enclavaments
mmers.
Analitzarem aquestes particularitats a partir del
cas d"'El limón", un complex miner que, situat al
nord-oest de Nicaragua, pertanyia abans a la companyia canadenca Noranda Mines 14 • Bé que no puguem
afirmar que "Ellirrión" constitueixi una mostra representativa de tots els enclavaments, ens sembla que n'és
una il·lustració apropiada, ja que, amb els seus 809
treballadors, el seu tractament de prop de 100 000
tones de mena a l'any i la seva producció anual de
quasi 20 000 unçes d'or, aquesta empresa era, l'any
1983, la més important del país. En aquest enclavament viuen en total gairebé sis mil persones. L'anàlisi
completa d'aquest enclavament ha estat divulgada en
un altre treball 15 • Aquí ens limitarem a abordar els dos
problemes ja assenyalats.

El mode de vida agro-miner
En el moment en què la Noranda Mines s'establí
a la zona, ho féu sobre un fons rural. Els seus treballadors procedien principalment del camp. Es tractava de
pagesos pobres, desposseïts pels grans propietaris,
que, llavors, acumulaven la terra per dedicar-la al cultiu de cotó o la cria de bestiar. Un vell camperol, treballador de la mina, il·lustra aquest fenomen de la
següent manera:
"El propietari donava al treballador una manzana per al seu
automanteniment. Després la hi prenia i li'n donava una altra. L'objectiu era fe r que els treballadors despalessin el conjunt del terreny
de manera que hom hi pogués practicar la ramaderia o la sembra de
cotó. Al final, quan ja tot era despalat, no li'n donava més, i el treballador anava als cen tres miners o a la ciutat" 16 •

Els treballadors de la mina provenien principalment de les zones rurals properes. No és, doncs,
estrany que, paral·lelament al treball a la mina, la
població conservés els seus costums agrícoles. Al costat del treball proletari a la mina, es desenvolupava la
petita producció domèstica agrícola, fonamentalment
per a la pròpia subsistència. Es cultivava el blat de
moro i es criaven animals. Evidentment, la família del
treballador jugà un important paper en aquesta petita
producció agrícola .
D'aquesta manera es constitueix un mode de vida

agro-miner, que resulta de l'articulació del treball
miner proletari, practicat en el marc del mode de producció capitalista, i la petita producció agrícola, practicada en el marc d'un mode de producció pre-capitalista. En d'altres llocs, fins i tot a Nicaragua, aquestes
combinacions estructurals entre modes de producció
diferents són freqüents i expliquen, en gran part, la
penetració del capital 17 • Aquí, però, la particularitat
rau en el fet que aquestes estructures formen part d'un
tot, d'un sol espai, d'un mode de vida.
Durant els anys previs a la revolució, la combinació del treball miner amb l'agrícola constituí una font
de beneficis per a la companyia multinacional. Els treballadors, amb l'ajut de la família, produïen una part

Notes
ments i centres de treball. Emprem per designar-lo el nom popular: "El
limón " . Pel que fa a la companyia Noranda Mines, es pot consultar
KLEI N, j UAN- LUIS, i ÜRLA NDO P EÑA: Empresas mu/tinacionafes y espacios geogràficds. El caso de Noranda Mines. "Revista de Geografia" (Barcelona}, vol. XV I-XV II , 1982- 1983. pp. 87-I I2 .
IS . Vegeu KLEIN, J.L.: Défi au développement régional. Territorialité et

changement social au Nicaragua sandinista. Presses de l'Université du
Québec. Québec, 1986 . p. 169.
16 . Entrevistes realitzades a "Ellimón" el juny de 1983 . Una "manzana" és
una unitat de superfície emprada a Nicaragua; equival a 0,7 hectàries.
"Despalar" és d'ús corrent a Nicaragua per designar la deforestació.
17. Segons FITZGERALD, E. Op. cit.
18. Aquest terme fou emprat per primera vegada en francès per DAMETIE,
R.C.G. n o 5 • julioll987 • volum 11

visions geogràfiques

dels aliments necessaris per a la seva reproducció com
a força de treball; d'aquesta manera, la companyia va
poder mantenir uns salaris molt baixos . Aquest treball
domèstic era capitalitzat, en el fons, per la multinacional i no pas pels treballadors, ja que això permetia a la
primera obtenir unes altes taxes de guanys .
La multinacional trobava, doncs, aquí, no només
un jaciment miner, que en el fons no li ocasionava gai res despeses, sinó també un "jaciment de força de treball" gratuït 18 • Per tant, la companyia no tingué cap
interès a augmentar el grau de mecanització del treball, ans al contrari. Es tractava de "fer rendible", sobretot, la força de treball.
Però, si bé durant els anys previs a la revolució el
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mode de vida agro-miner constituïa una font suplementària de guanys per la rendibilització de la força de
treball familiar, avui no se'n justifica l'existència. Tanmateix, el mode de vida agro-miner es troba arrelat en
la població, i els esforços indirectes encaminats a separar el treball miner de l'agrícola han fracassat 19 • I potser valdria més, àdhuc a risc de reforçar l'especificitat
de la situació, partir d'aquesta realitat i intentar de
construir una economia integrada i no sectorial.
D'aquesta manera, el mode de vida agro-miner es
podria transformar en un aspecte positiu per a la construcció d'una nova societat sobre bases no capitalistes,
tot i que això signifiqués mantenir una estructura del
passat.

Notes
Felix, en el seu article La région, cadre de l'exploitation monopoliste .
"Économie et politique", n. 23 7-238 . París, abril-maig 1974. pp. 85- 102 .
Nosaltres el desenvolupem a K LE IN, J.L.: La place du travail dans la soumission de l'indus trie du vêtement. "lnterventio ns éco nomiques" . n. 8,
especial sobre la qüestió regional. A . Saint Martin , Montréal, 1982. pp.
121 - 135 .
19. Ens referim per exemple a un intent fracassat d'estructurar una cooperaR.C .C. n" 5 • julio l 1987 • volum U

tiva agrícola amb alguns miners i deixar- ne uns altres a la producció
minera. Aquesta experiència va tenir lloc en la segona meitat de l'any
1982. Ens referim així mateix a l'esforç, també fracassat, encaminat a
separar el lloc de treball i de residència dels miners. Es construí un conjunt d 'habitatges, inspirats en el mode de vid a urbà, a di versos quilòmetres dels llocs de treball. Tanm ateix , i malgrat els seus seriosos problemes
d 'habitatge, els treballadors no els acceptaren.
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Foto 14: La construcció d'habi tatgt:s s'ha .u.:celt:rat

ds darn:rs anys

La immobilitat de la població
L'altra característica específica de la zona d"'El
li món", heretada de la situació d'enclavament, és la
immobilitat dels seus habitants. A causa de l'especificitat del mode de vida agro-miner, la població es
desenvolupa en el marc d'una societat semi tancada. Es
constata que, àdhuc alguns anys després de la nacionalització, la població només surt dels límits de l'empresa per raons especials, i encara rarament: un cop al
mes, o menys, en el cas de la majoria (taula 2).
Aquesta immobilit~t es manifesta també a l'interior dels límits de l'empresa. La població només es desplaça entre els diferents pobles i campaments que constitueixen el complex per motius de treball (taula 3).
I els desplaçaments per raons de treball s'expliquen

Ciutats de destinació
Freqüència
Dos cops a la setmana
Un cop a la setmana
Dos cops al mes
Un cop al mes
Menys d'un cop al mes
Total
N

perquè no tots els treballadors viuen al mateix lloc on
treballen.
En síntesi, es tracta d'una població altament aferrada al seu lloc de vida. I és possible de plantejar la
hipòtesi que això va lligat a la mateixa estructura del
mode de vida agro-miner.
Conclusió
Nicaragua utilitza de manera innovadora els seus
recursos naturals, particularment els miners. La dinàmica establerta permet d'enriquir l'anàlisi de la integració dels enclavaments en el procés de canvi social.
El més important és l'existència d'un mode de vida
especial, estructurat per la mateixa condició d'enclavament: el mode de vida agro-miner. L'anàlisi d'aquest

Tots els llocs
de destinació

León Chinandega Managua
(%)
(%)
(%)
5,5
0,0
0,0
12,0
8,7
9,0
14,5
13,0
36,4
18,2
34,7
30,3
36,4
32,3
47,9
7,0
14,6
78,4

(%)
5,0
11,9
15,6
32,5
35,0
35,0

= 158

Taula 2: Desplaçaments de la població d"'Ellimón" vers !"exterior. Font: Qüestionaris
administrats el juny de 1983

Motius
Treball
Visites
Raons familiars
Compres
Altres
No es desplaça mai
Total
N

=

Freqüència(%)
46,0
5,9
5,4
1,6
7,6
33,5
100,0

185

Taula 3: Desplaçaments entre els pobles del complex .. Eilimón•. Qüestionaris administrats el juny de 1983
R.C.C . n " 5 • jultoll987 • volum 11
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Foto 15: El mar, turisme i
pesca, és un recurs
important per a
Nicaragua

mode de vida s'ha de fer amb compte. El risc es troba
en el fet que els criteris existents, és a dir, els criteris
propiciadors del desenvolupament i la modernització,
poden veure en aquest mode de vida una situació anacrònica i endarrerida. I la temptació és gran, perquè
els seus factors estructuradors ja no existeixen . Tanmateix, aquesta articulació del treball assalariat amb el
R.C'.C. n " 5 • julio11987 • volum li

domèstic agrícola constitueix una realitat objectiva
que caldrà prendre com a punt del partida el procés
que durà la població dels enclavaments a nivells de
vida i de treball millors.
Juan-Luis Klein
Departament de Ciències Humanes
Université du Québec à Chicoutimi
Québec, Canadà
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LA GENERACIÓ DE TALLS
GEODÈSICS EN LA CARTOGRAFIA
DE CATALUNYA PER A
ESCALES 1:50 000 I MÉS GRANS

O r igens del tall geodèsic
S'entén per tall geodèsic d ' una àrea
geogràfica un tipus particular de partició
d'aquesta àrea. D ' aquesta partició se'n
diu tall perquè s'obté, aproximadament,
"tallant" certa superfície de referència
per plans . I se' n diu geodèsic perquè
aquesta superfície és l'el·lipsoide de referència, és a dir que el tall es calcula a l' espai de coordenades geogràfiques, o
també geodèsiques, longitud i latitud (figura 1). Els elements d'aquesta partició
s'anomenen fulls del tall , ja que, en general, es corresponen amb mapes de l'àrea .
Com es veurà més endavant, la base
per al càlcul dels diferents talls geodèsics
emprats en la confecció de cartografia a
Catalunya és el tall definit pels fulls del

Mapa Topogrdfico Nacional a escala
1 :SO 000 (MTN a partir d'ara) (figura 2).
Les cantonades i els costats dels fulls del
MTN defineixen un tall geodèsic que
s'anomena "tall base". La definició de la
resta de talls geodèsics es fa , actualment,
a partir del tall base i en una forma molt
particular que s'explicarà en aquest article. És convenient, doncs, començar
amb un breu comentari sobre l'origen i
l'evolució del MTN. Els treballs destinats a la realització d'aquest mapa
començaren l'any 1853 sota la direcció de
Carlos Ibañez de Ibero 1 • El primer full
publicat (num. 559) ho fou l'any 1875 i el
darrer (núm. 705) l'any 1958 (MARTfN, F .
pàg . 399). L'el·lipsoide de referència
fou el de Struve, i el meridià origen de

Fig. 1: El·lipsoide de referència. Espai de coo rdenades geodèsiques (>. , !f)

p2

p1

m,

El·lipsoide de referè ncia

m2

Espai de coordenades
geodèsiques (À, 'P)

À

longitud fou el de Madrid. Els fulls s'obtenien di':idint l'el·lipsoide amb meridians equidistants (20' , aproximadament
28 km ) i paral·lels també equidistants
(10', aproximadament 18,5 km). El
resultat és uns 1 130 fulls que cobreixen
la península, les illes Balears i les Canànes .
Així, a l'espai de coordenades geogràfiques À., 't' (À.: longitud, <t> : latitud) amb
què se sol parametritzar l'el·lipsoide de
referència, els fulls de tall del MTN de
l'any 1853 són rectangles (figura 3).
S'insisteix que aquests rectangles ho
són a l'espai de coordenades (À., <p), però
no ho són a la superfície de l'el·lipsoide.
Sobre l'el·lipsoide de referència aquests
rectangles es converteixen en els anomenats "trapezis curvilinis".
És usual referir-se als "costats" i a les
"cantonades" dels fulls. Dos costats són
els dos arcs de paral·lel que delimiten el
full a Nord i Sud, mentre que els altres
dos costats són els dos arcs de meridià
que el delimiten a Est i Oest. Les cantonades són les interseccions dels quatre
costats. Hom es referirà a partir d'ara als
costats Nord (N), Sud (S), Est (E) i Oest
(W), així com a les cantonades NW, NE,
SW i SE (figura 4). Tanmateix, un tall
geodèsic definit per "distàncies" entre
paral·lels i meridians és encara indeterminat si no es fixa -s'assignen coordenades À., <p-una qualsevol de les cantonades
d'un qualsevol dels fulls. Els talls geodèsics per a definir fulls per a la confecció
de cartografia a escala més gran que
Notes
I. Carlos Ibañez e Ibañez de Íbero, Barcelona
1825 -Niça 1881 , matemàtic i militar .
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1:50 000 s'obtenen per subdivisió dels
fulls del tall base (figura 5). En d'altres
paraules, s'obtenen de la mateixa manera
que el tall base a més d'afegir dues condicions: la primera condició és que les
equidistàncies entre meridians i paral·lels
han d'ésser fraccions de 20' i 10' respectivament . Es recorda que aquests 20' i 10'
són els que foren emprats a la definició
del tall base. La segona condició és que
totes les cantonades dels fulls del tall base
també ho siguin dels fulls del nou tall.
D'un tall així generat se'n dirà "obtingut per partició en n fi les i m columnes
del tall base" quan l'equidistància entre
meridians sigui de 20' l m i, entre
paral·lels, de 10'/ n . Es tindrà, a l'espai de
coordenades geogràfiques, l'esquema de
la {i)!ura 6.
El rectangle ABCD és un full del
MTN que conté n''·m fulls similars al
PQRS, que és un full del nou tall obtingut per partició en n files i m columnes
del tall base . Genèricament i a partir
d'ara es denominarà, també, subtall tot
tall obtingut per partició del tall base.
Fins aquí s'ha descrit el mètode amb què
s'obtenien els fulls del tall base i els dels
R .C.G. n <> 5 • julio 11987 • volum 11
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subtalls fins fa poc. El mètode amb què
aquests dos tipus de talls, tant el base
com els subtalls, es generen actualment
és, però, un altre . El que s'ha descrit
suara és vàlid per a la cartografia feta mitjançant recurs al sistema geodèsic actual
RESO . Com ja s'ha dit, el MTN es
començà a confeccionar treballant en el
sistema geodèsic espanyol antic RA :
el ·lipsoide de Struve, origen de longituds
Mad_rid i datum Madrid. Aquest sistema
geodèsic ja no és vigent des de l'any
19SO, en què s'adoptà el RESO : el ·lipsoide internacional (Hayford, 1924), origen de longituds Greenwich i datum
Potsdam (Torre de Helmert) . Una de les
conseqüències del canvi de sistema geodèsic és que, projectats sobre la superfície de la Terra, els meridians d'un sistema no coincideixen amb els meridians
de l'altre i anàlogament passa amb els
paral ·lels . I això suposa que dues particions d' una mateixa àrea geogràfica
obtingudes per aplicació del mateix
mètode de generació del tall segons que
sigui calculat per un sistema o l'altre no
són equivalents (figures 7 i 8). Fins i tot si
es força que els dos talls tinguin alguna
coordenada comuna, les particions resultants tampoc no són equivalents.
D'altra banda, la confecció del MTN 2
és una tasca molt costosa i que es duu a
terme progressivament. Degut a això i
per raons de coherència cartogràfica, es
decidí que al sistema geodèsic RESO les
cantonades dels fulls del MTN coincidissin amb les cantonades dels fulls del
MTN antic, és a dir que les cantonades
representen el mateix punt de la superfície independentment del sistema geodèsic i de la projecció cartogràfica emprats,
cosa que condueix a la situació esquematitzada a !afigura 9.
Les cantonades A, B, C i D corresponen al mateix punt de la superfície terrestre que les ·A, ·B, ·e i ·D, respectivament . Aquestes darreres han estat obtingudes a partir de les primeres per tranformació del sistema RA al sistema
RESO. Més detalls sobre la problemàtica,
paràmetres i fórmules d'aquesta transformació es poden trobar a (MARTfN, F.
pàgs. 408-410) . L'exemple de !afigura 9
es limita a transcriure les coordenades
d'un mateix full en els dos sistemes on la
transformació fou feta per l'A .M.S .3
l'any 19S3, quan calculà les cantonades
de tots els fu lls del MTN amb el nou sistema RESO .

Nou tall
Tall base

D

e

llÀ

u

L

~61·

p

A

n

I

llÀ= 20 '

ll<p= 10'

llÀ ' = 20 '

ll!p'= 10'

m

ll!p

Q

B

À

n

Fig. &: Parti~..· io d'un ull

Resumint : en aquest punt es disposa,
en el nou sistema geodèsic, d' un tall base
definit només per les cantonades dels
fulls del MTN, que només aproximadament són situades sobre seccions meridianes i paral ·leles de l'el· lipsoide. L'oscil·lació de l'allunyament és de O a O".OS
en latitud i de O" .02 en longitud , i queda
il ·lustrat amb l'exemple de la figura JO.
La "distància aproximada" entre els costats Nord i Sud és de 10' i, entre els Est i
Oest, de 20' .
Als apartats següents es descriu la
solució adoptada per l'IGN i aplicada

per l'ICC a Cataluny a en la generació
dels costats dels fu lls del tall base i en la
generació de la resta de subtalls .

Els t alls geodèsics actuals
Fins aquí s'ha descrit com es generava
el tall base de l'antic MTN i com es generaven, també, els diferents talls que s'ob-

Notes
2. La institució responsable d'aquesta tasca és l'Instituta Geogrdfico N acional (IGN a partir d'ara).
3. Army Map Se rvice A.M .S. dels E .U.A .
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tud coincidiran amb meridians
paral·lels quan el parell de cantonades
unides tinguin la mateixa longitud i latitud respectivament.
Per tal com no totes les cantonades són
situades sobre meridians i paral·lels
equiespaiats 20' i 1O', aquest tall no coincideix amb el que s'obtindria aplicant el
mètode explicat al primer apartat, i és per
aquesta raó que cal guardar les coordenades de totes les cantonades del tall base, i
tenir-les en compte en qualsevol càlcul.
Sistema RA

Sistema RE 50

Meridians i paral-lels
Costats dels fulls del MTN en el sistema RA
- - - Costats del mateix full del MTN en el sistema RE 50

A

B

11

- c~==============~o

Cantonades del full 216 en
el sistema geodèsic RE 50

Cantonades del full 216 en
el sistema geodèsic RA

sw

SE

5°
5°
5°
5°

À

'l'

À

NE
NW

____________________ o_

~e

30'
10'
10'
30'

42"
42"
42"
42°

NE
NW

30'
30 '
20'
20'

sw
SE

1°
1°
1°
1°

48 '
28 '
28'
48'

49.53"
49.56"
49.54"
49.53"

'l'

42°
42"
42°
42°

30 '
30 '
20 '
20 '

4.07"
4.12"
4.13"
4.09"

Els dos fulls recobreixen la mateixa zona
Fig. 9: I ) Full216 l'n d

s is [t'lll .t gl'uJc: s ~o.:

RA: li ) l·ull2 16 t'nd H~ tt• nl.l ~t'OJt'Sl( RESC

tenien per partició del base . Finalment, i
pel que fa als nous talls geodèsics, només
s'ha parlat de la solució adoptada per
l'IGN respecte a les cantonades del nou
tall base.
Des d'un punt de vista només "geomètric", queden dues qüestions a resoldre
per als nous talls: la generació dels costats dels fulls del tall base i la generació
dels fulls de la resta de talls que s'obtenen
per partició del tall base.
Aquestes dues qüestions seran les tractades als dos següents punts. De passada,
es dedicaran unes línies a comentar la
R .C.G. n " 5 • julloll987 • volum 11

generació de talls a escales menors que la
I :50 000 del MTN per raó de la creixent
importància de la cartografia temàtica en
aquestes escales.
El tall geodèsic base
Tal com ja s'ha dit, quedarà determinat si es defineix el mètode de generació
dels costats dels fulls . La decisió que
prengué l'IGN és ben senzilla: els costats
són segments de recta a l'espai de coordenades geogràfiques que uneixen les
corresponents cantonades. Aquestes rectes a l'espai de les variables longitud-lati-

Generació dels diferents talls geodèsics
És clar que el tall geodèsic "mestre", a
partir del qual es van derivant els subtalls, és el del MTN. Per aquesta raó se l'ha
anomenat "base". Si això és cert per a la
cartografia que es basa en el sistema geodèsic RA, encara ho és més per a la cartografia actual : els subtalls es continuen
generant per partició dels fulls del tall
base -no pot ser altrament, ja que no té
sentit parlar d'increments de 20'/m o 10'/n
en longitud i en latitud-, i els talls per a
escales petites -amb fulls que cobreixen
grans extensions de territori- es formen
per agregació de fulls del MTN, a mode de
polígons a l'espai de coordenades geogràfiques.

Generació dels subtalls
Ara ja no es pot definir un subtall via
l'assignació d'equidistàncies entre meridians-costat i paral·lels-costat, ja que els
costats no són continguts en meridians i
paraJ.lels. Es pot, però, aprofitar la
forma equivalent amb què també es
definí un subtall al primer apartat, indicant el nombre de fulls-columna i el
nombre de fulls-fila en què cal subdividir cada full del tall base. A partir d'ara,
sempre que es defineixi un subtall es farà
mitjançant dos valors enters, e, f:
columnes i files de la partició.
Sigui, doncs, un full qualsevol del
tall base determinat per les seves cantonades Cl, C2, CJ i C4, corresponents
a NW, NE, SW i SE, amb coordenades geogràfiques (X. 1, '1'1), (X. 2, '!' 2),
(X.¡, 'P¡),(X.4, '1'4), respectivament (figura 11).
Es vol calcular el subtall que s'obté per
partició del tall base en NX i NY,
columnes i files. Llavors el mètode
emprat per a qualsevol tipus de subtall
consisteix a subdividir els segments
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C1C2 i C3C4 per NX-1 punts equiespaiats, i els segments C1 C3 i C2C4 per
NY -1 punts també equiespaiats. Així
queden definides les següents famílies de
punts situats sobre els segments C1C2,
C3C4, C1C3 i C2C4 a l'espai de coordenades geogràfiques .
Sobre el segment C1 C2:
PNi i = O, NX, on PNi té coordenades
geogràfiques
[(NX-i)(À. 1, <p 1) + i(À. 2, 'P1)]/NX
Sobre el segment C3 C4:
PSi i = O,NX on PSi té coordenades
[(NX-i)(À. 3, 'P 3) + i(À. 4, <p4)]/NX
Sobre el segment C1 C3:
PWi i = O,NY on PWi té coordenades
[(NX-i)(À.¡, 'P 1) + i(À. 3, <p 3)]/NY
I finalment, sobre el segment C2 C4 la
família de punts
PEi i = O,NY on PEi té coordenades
[(NX-i)(À.2, 'P2) + i(À.., 'P.)]/NY
Òbviament, s'acaben de construir
famílies de NX + 1 i NY + 1 punts
equiespaiats sobre els segments C1 C2,
C3C4 i C1C3, C2C4 respectivament (figura 12) . A partir d'aquests punts, el nou
tall queda definit per les interseccions de
rectes que enllacen punts corresponents
de costats oposats. És a dir, les cantonades dels NX''· NY fulls del subtall continguts al full del tall base que s'està partint
serà:
cantonada NW PN, PS, ?? PW1 PE1;
cantonada NE PN,+ 1 PS,+ 1 ?? PW1 PE 1;
cantonada SW PN, PS, ?? PW1+1 PE 1+1 i
cantonada SE PN, + 1 ?? PS, + 1 PW1+ 1
PEI+I
Els NX'''NY fulls s'obtenen en variar
Centre O i NX-1 i f entre O i NY-1. S'ha
emprat AB per designar la recta que
passa per A i B, i AB ?? CD és el punt
d'intersecció de les rectes AB i CD .
Un cop calculades les cantonades d' un
full del subtall, s'obtenen els costats com
s'obtenien els costats d'un full del tall
base: unint les cantonades per rectes,
com sempre, a l'espai de coordenades
geogràfiques.
Finalment, observeu que el subtall
anterior pot ser objecte de partició en
MX columnes i MY files, amb la qual
cosa s'obté un nou subtall del tall base
obtingut per partició en NX''MX columnes i NY''·MY files .

Sobre els talls geodèsics per a petites escales
Malgrat que l'objecte d'aquest article
no és la descripció d'aquest tipus de talls,

_ ____I'!N~W~===========H.':'IN~E_ _

<p=42o 30' 4"

--~==========+-- <p=42" 20' 4"
SW

SE

0

-+---~À~=~1~~2~8~'~5~~· --------~À==~1°~48~'~5~~~·----~À

Espai de coordenades geogràfiques
--- Costats del full
Coordenades de les cantonades del full 216 del MTN
À

NE
NW

1°
1°
1°
1°

sw
SE

Fig. 10:

~ uu .1co 0

48'
28'
28'
48'

49.53"
49.56"
49.54"
49.53"

<p
42° 30'
42° 30'
42" 20'
42" 20'

4.07"
4.12"
4.13"
4.09"

J d Iull 2 16 ,ld MT i\i

C1~-----------------------------¡

(À, , <P,)

Fig. 11 : C<Lntonades i coo rdc:nades gl·ogràfiq ues d'un full del tall base

Fig. 12: Parti¡;ió del tall basc: c:n NX i NY (o lumnes i files

s'indica breument com s'obtenen. La
idea que hi ha és la de mantenir, també
aquí, el MTN com a tall base. Els fulls
dels talls es formen ara per agrupació de
fulls del MTN. Com a centre geogràfic

del full del nou tall es pren la cantonada
comuna als quatre fulls a escala superior
que el constitueixen. Els fulls del tall per
a cartografia 1:100 000 s'obtenen amb
quatre fulls del MTN (figura 13).
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Fig. 13 : Full Jd ta ll 1:1 00 000

Tall

1:SO 000
1:2S 000
1:2S 000
1:10 000
1: S 000
1: S 000
1: 2 000
1: S 000

IGN
ICC
IGN
ICC
CMB

Contràriament a la situació que sempre
es dóna als subtalls, aquí els fulls no són
quadrilàters a l'espai de coordenades À, <p
sinó polígons, al cas de l'exemple de 8 cos
tats. Cada tipus particular de tall té carac
terístiques pròpies lleugerament diferent
dels altres talls segons el nombre de
columnes i files a agrupar. I per a cada tal
en particular, cal definir quins dels molts
vèrtexs del polígon seran les cantonades
NW, NE, SW i SE.

Error sobre
el terreny
(metres)

Error sobre
el mapa
( mil·límetres)

13.468
3.369
1.496
0.842
0.21 0
0.094
0.034
0.002

0.269
0.13S
0.060
0.084
0.042
0.019
0.017
0.004

Fulls utilitzats per a l'estudi
Full
2S2
2SS
2S8
360
363
44S
448
497

Tall

1:SO 000
1:2S 000 IGN
1:2S 000
1:10 000
1: S 000 IGN
1: SOOOICC
1: 2 000
1: SOOCMB
Taula I
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Costat
NW-NE

Nom
Tremp
La Pobla de Lillet
Figueres
Bellvis
Manresa
Cornudella
Prat de Llobregat
Perelló

Error sobre
el terreny
(metres)

Error sobre
el mapa
(inil·límetres)

0.2233
O.OS94
O.OS33
0.0144
0.003S
0.003S
0.0006
0.0001

0.004S
0.0024
0.0021
0.0014
0.0007
0.0007
0.0003
0.0003

-

Costat
NW-SW
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Més endavant es dóna una relació
d'aquests talls i el nombre de columnes i
de files en què la cartografia militar ha
agrupat els fulls del tall base per generarlos.
Representació dels marcs dels fulls en el
sistema de projecció UTM. Error comès
Com és ben sabut, qualsevol mapa ha
d'estar dibuixat segons algun tipus de projecció cartogràfica, i és clar com s'obtenen
els costats i les cantonades dels fulls al sistema de projecció: per transformació dels
costats i cantonades calculats al sistema
(À,<p) al pla de projecció. Els que eren segments rectilinis al sistema (À, <p) --el marc
en coordenades geodèsiques- es converteixen en arcs de corba al sistema de projecció --el marc real al pla de projecciér-. Per
raons de senzillesa, a la pràctica el marc del
full s'obté unint per rectes les cantonades
en el sistema de projecció --el marc aproximat en el pla de projecciér-. En el nostre
cas el sistema de projecció és l'UTM i, per
a aquest sistema, l'aproximació del marc
real és admissible, com es mostra a continuació.
S'ha estimat numencament l'error
comès en fer aquesta aproximació pels costats Nord i Est dels fulls . Els valors que
apareixen a la taula 1 són els màxims dels
errors estimats per a uns quants fulls dels
diferents talls distribuïts igualment per tot
Catalunya.
La taula 2 correspon als valors dels
errors estimats per al costat Est per als fulls
del tall 50 000, distribuïts per tot Catalunya. Observeu que l'error disminueix a
mesura que el full s'acosta al meridià central del fus UTM .
Per a cada full l'error comès s'ha estudiat segons l'algorisme següent:
1. Càlcul del marc en coordenades geogràfiques.
2. Càlcul del marc aproximat en el sistema
UTM.
3. Càlcul del marc real en el sistema
UTM.
4. Per a cada costat del marc, càlcul de la
màxima separació entre els costats
"real" i "aproximat" (figura 14).
5. Es pren, com a error comès al full, el
màxim dels quatre valors anteriors.
Noteu que a la figura 14 només s'iJ.lustra el mètode seguit per a un costat.
Els resultats es sumaritzen a la taula 1 i
2. La conclusió és que l'aproximació dels
costats dels fulls dels subtalls per rectes a
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Identificador
columna- fila

Error sobre
el terreny
(metres)

Error sobre
el mapa
(mil·límetres)

3232 32 32-

7
10
14
21

0.2174
0.2183
0.2209
0.2247

0.0043
0.0044
0.0044
0.0045

3434 34 34 -

8
10
14
16

0.1603
0.1606
0.1623
0.1634

0.0032
0.0032
0.0032
0.0033

36- 10
36- 14
36- 16

0.1029
0.1036
0.1043

0.0021
0.0021
0.0021

38 - 10
38 - 14

0.0452
0.0455

0.0009
0.0009

40- 10
40- 12

0.0128
0.0128

0.0003
0.0003

p

(nc,, nf,)

F,

Fig. 15: lJ i,t¡;r.lm.t dc: !.1 rd.tc iv l'IHI"l' d Ltll p.trl' i l'I l.tlltill

p

p

Taula 2

(nc,, nf 1)

' d'extremadament simple. Les dificultats
apareixen sigui quin sigui el tall, i això
quedarà clar en tractar de la generació i
la interpretació dels identificadors dels
fulls. Tots els programes de consulta
interactiva, llistats, extraccions, etc., fan
un fort ús d'aquests identificadors.
D'això resulta que la definició d'un nou
tall no suposa la seva immediata disponibilitat a través de tots els programes
~----------------------~x
Pla de projecció
esmentats. Per contraposició als talls
Error= mf< { IYao<O!xLy(x) I}
d'ús més freqüent, "els estàndards",
existeixen els talls "no estàndards", que
Fig. 14: lJif~:rent:ies enrrt: el mar~.: real i el marc ap roxi mat
són
els d'ús més aviat esporàdic i que
del costat nord d'un full en el sistema de projecció UTM
normalment responen a encàrrecs especials que es fan a l'ICC.
Malgrat que l'article es limiti als talls
en ús, l'ICC pot generar sense problel'espai de coordenades UTM és acceptable
mes qualsevol tipus de tall.
en aquestes escales.
A continuació, es dóna una relació
dels diferents talls en ús i de les relacions
Els talls en ús a l'ICC
que es poden establir entre ells, així com
Cada projecte cartogràfic es realitza
de la generació dels identificadors per als
d'acord amb un tall geodèsic. Els difefulls de cadascun dels talls estàndard.
rents talls geodèsics estàndards de l'ICC
són el resultat de les diferents campaConvencions de nomenclatura
nyes cartogràfiques que, abans o després
Fila: fa referència a les coordenades que
de la creació de l'ICC, organitzades per
gairebé són constants a la seva coordel'IGN, l'ICC o bé per ens locals, han
nada de latitud.
tingut lloc a Catalunya.
Columna: fa referència a les coordenaS'entén per tall estàndard qualsevol
des que gairebé són constants a la seva
dels talls geodèsics que figuren als punts
coordenada de longitud.
següents. De fet, el càlcul de les cantofndexs de fila: creixents en el sentit de
nades dels fulls d'un tall és quelcom
les latituds decreixents.
y

Marc aproximat en
el sistema UTM - Marc real en
el sistema UTM - -

(nc,.nc 2 ,
nf,.nf2 )

F,

(nc2 , nf2 )

F•

F.

Fig. 16: Diagrama de la rdaciü entre d tall pare i el ralllill

fndexs de columna: creixents en el sentit
de les longituds creixents.
Ordre dels índexos: es fa referència a
índexs de la forma (i, j); el primer índex
i és l'índex de la columna, i el segon
índex j és l'índex de la fila.
Tall Pare: és el nom que es dóna al tall
geodèsic base a escala 1:50 000 de
l'IGN.
Tall Fill: és el nom que es dóna a qual
sevol tall obtingut per partició del tal
pare.
Si el tall F 1, s'obté per partició en nc 1
columnes i nf 1 files del tall P, llavors e
representa com a la figura 15.
Si el tall F2 s'obté per partició en nc
columnes i nf2 files del tall F~o llavors é
clar que F2 s'obté per partició en nc 1':· nc
columnes i nf1''nf2 files del tall P, i valen el
dos esquemes de !afigura 16.
R.C.C. n " 5 • juliol 1987 • volum 11

INSTRUMENTOS Y SISTEMAS
PARA GEODESIA, TOPOGRAFIA,
FOTOGRAMETRIA Y MEDICIONES
INDUSTRIALES Y MILITARES

INGED SA
Gran Via Corts Catalanes, 289
E-08014 BARCELONA
DELEGACION MADRID
INGEO SA
Príncipe de Vergara, 112-3.0 E.
E-28002 MADRID
Tel. 91 / 411 00 12- Telex 48913 elin

Teléfono 93/431 50 00
Telex 98828 igeo
SERVICIO TECNICO
INGEO SA
Miguel Yuste, 1 2
E-28037 MADRID
Tels. 91 / 204 89 07 - 204 40 70

IN GE D

BASF FlexyDisl<
Mélxima seguridad para sus datos

Si Ud. registra y consulta en su
empresa millones 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
e
BASF AexyOisk
5.25", 5.25" HO, 8"

BASF AexyOisk Science
5.25", 5.25" HO

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

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

División lnformatica.

BASF AexyOisk

3.5"
El FlexyDisk con muy
alta densidad de
grabación para la
nueva generación de
mini sistemas.

e
e

La utilización de los materiales mas
modern os.
Una avanzada tecnología de
elaboración.
Métodos de prueba y control
científicos. Una verificación final al
100%.
Y una duración casi ilimitada.
Si Ud. exige maxima seguridad,
póngase en contacto con nosotros.

M BASF
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1:50 000
IGN

(2,2)

t(3,2)
1:25 000
ICC

1:25 000
IGN

I
(15,10)

t

(5,2)

(2,2)

(6,4)t

1:5 000
ICC

1:10 000

1:2 000

(4,4)

II

t

(2,2)

(5,5)

1:5000
IGN

1:2 000

(4,2)

1:500
CMB

(4,4)t

(10,10)

1:500

Fig. 17: Diagrama de relacions entre els talls

Relacions entre els diferents talls
en ús a l'ICC
Es diu que dos talls estan relacionats si
entre ells es pot establir una relació del
tipus pare-fill.
Observem que no tots els talls estan
relacionats entre si. Per exemple, el tall
1:5 000 de la CMB no està relacionat amb
1'1:5 000 de l'ICC. A la figura 17 es poden
trobar els talls en ús a l'ICC i les relacions
entre ells.
Identificació dels fulls
A l'apartat següent es dóna una relació
dels talls d'ús més freqüent a l'ICC i dels
convenis de codificació dels fulls. El tipus
de codificació varia d'un tall a l'altre; tanmateix, descansa sempre sobre dos tipus
d'identificadors per als fulls: l'identificador relatiu (respecte a un altre full d'un
altre tall) i l'identificador absolut (independentment d'altres talls).
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Aquest identificador s'obté a partir de:
1. Característiques que defineixen el tall al
qual pertany, és a dir: tipus de partició
del tall base. En aquest cas (nc,nf).
2. Identificador absolut del full del tall
pare Pal qual pertany, ICP-IFP.
3. Identificador relatiu del full del tall fill
F, respecte al full ICP-IFP del tall pare
Pal qual pertany (c,f) .
Anomenant ICF-IFF l'identificador
absolut del full A del tall F, la seva obtenció és:
ICF =nc (ICP-1) +e
IFF = nf (IFP-1) +f
Finalment es verifica que el full A del
tall F té com a identificador relatiu respecte al full B del tall pare P (c,f) on:
e= mod ,,. (ICP,nc)
e = mod '' (IFP ,nf)
on mod '' (rri,n) = mod (m,n) si mod (m,n)
#O
n si mod (m,n) = O
I això permet recuperar l'identificador
relatiu a partir de l'absolut i dels paràmetres (nc,nf) que defineixen el tall.
Descripció dels talls estàndard i
codificació dels identificadors dels fulls

I
(10,5)

25

El tall base és, però, una excepció en el
sentit que els seus fulls només tenen identificadors absoluts, com és natural tractantse del tall de referència.
Identificador relatiu del full A del tall F
respecte del full B del tall P
Suposeu que el tall F s'obté del tall pare
P per (nc,nf) particions !figura 18). El full
A del tall F té un identificador relatiu dins
el full B del tall pare P, que és (c,f), on e és
la columna i f la fila.
Per a e = 1 + nc i f = 1 + nf
(c,f) és l'identificador relatiu del full A del
tall F respecte al full B del tall P.
Identificador absolut d'un full A
del tall F
L'identificador absolut d'un full d'un
tall és un identificador unívoc per a tots els
fulls del tall, independentment del full del
tall pare en què és contingut.

Tall base 1:50 000
En tractar-se del tall sobre el qual es
construeix la resta, només té sentit parlar
d'identificadors absoluts. Aquest identificador absolut es pot codificar de dues formes diferents. La primera consisteix a
adoptar com a codi, simplement, l'identificador absolut del full. El codi té, doncs, la
mateixa estructura "columna-fila" dels
identificadors absoluts. La segona forma
de codificació consisteix a numerar els fulls
de forma seqüencial, d'Oest a Est i de
Nord a Sud, de manera que el codi és un
sol número . Vegeu l'exemple de la figura
19.
El rang de variació dels codis seqüencial
i columna-fila a Espanya i a Catalunya es
donen a la taula 3.
Tall1:25 000 (IGN)
Tall base: 1:50 000
Tipus de partició: (2,2)
Codi: IC25-IF25
on IC25 = V (IC-1) +e
IF25 = V (IF-1) +f
on (c,f) és l'identificador relatiu del full del
tall 1:25 000 (IGN) respecte al full I C-IF
del Tall1 :50 000 per a
e= 1,2 i f= 1,2.
Observeu que el codi del full IC25-IF25
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coincideix amb l'identificador absolut. La

figura 20 corresponent a aquest tall.
Talll :25 000 (ICC)

1,1

Tall base: 1:50 000
Tipus de partició: (3 ,2)
Codi: IDSO-c-f
on IDSO és el codi tipus seqüencial del tall
1:50 000 i on (c,f) és l'identificador relatiu
del full del tall I :25 000 (ICC)
respecte al fulli C-IF del tall1 :50 000 per a

nc,f
~

(
I

nf 1,nf

c,nf

I

Fig.

18 :

Situació del full

TalLI :lO 000

f= 1,2
En particular, en el cas de la figura 23
tenim :
IC25 = 2 (IC-1) + 2
IF25 = 2 (IF-1) + 2
IC10 = 2 (IC25-1) + 2
IC10 = 2 (IF25-1) + 2
i, finalment,

A

nc,nf

Full B del tall P

Full A del tall F

Tall base: 1:50 000
Tipus de partició: (4,4)
Codi : ICIO-IF10
on !CIO= 4(IC-1) + C
i IF10 = 4(1F-1) +F
i on (C,F) és l'identificador relatiu del
full del tall 1:1 O 000 respecte al full I CIF del tall 1:50 000
per aC = 1,2,3,4 i F = I ,2,3,4.
Observeu que IC10-IFIO coincideix
amb l' identificador absolut del full.
Vegeu l'exemple de !afigura 22 .
En aquest cas el tall 1:1O 000 pot ésser
relacionat amb el tall1:25 000 (IGN). És
a dir, és fill del tall 1:25 000 (IGN). Llavors, també es pot codificar a partir de:
Tall base: 1:250 000 (IGN)
Tipus de partició: (2,2)
Codi: IC10-IF10
on !CIO= 2 (IC25-1) +e,
!FIO= 2 (IF25-1) +f.
on IC25-IF25 és l'identificador absolut
del full del tall 1:25 000, i on (c,f) és
l'identificador relatiu del full del tall
I : 1O 000 respecte al full I C25-IF25 del
tall1 :25 000 (IGN), per a
e= 1,2

c,1

1,1

IC25 = 3 (lC-I)+ e
IF25 = 2 (IF-1) +f

nc
nc,1

(c,f)

e= 1,2,3
f= 1,2
Vegeu l'exemple a !afigura 21.
Aquí, l'identificador absolut d 'un full
d' aquest tall I :25 000 és
IC25-IF25 , on

e

respe<te el i ull

B

Espanya

Catalunya

Seqüencial

1 i 1 115

118 bis i 547<•:·>

Columna

[2, 48]

[31 , 40]

255
la Pobla de Lillet
36-11

Fila

[2, 53]

[7, 21]

e>

Aquests valors cal interpretar-los així. El codi
seqüencial més petit és el 118 bis i el més gran és el
547 , però no tot full amb codi comprès entre ell IS bis
i el 547 és al territori de Catalun ya

Taula 3: Rang de variació dels codis pels fulls del

Exemple:
Codi seqüencial=255
Codi columna-fila=36-11
Fig. 19 :

Full 1SS . L, l'ubi• Je Lollet J d tall base I 5 0 000

MTN

!CIO= 2 [2(1C-1) + 2-1] + 2 =
4 (IC-1) + 4
IF10 = 2 [2(IF-1) + 2-1] + 2 =
4(IF-1)+4

Tall1:5 000 (IGN)
Tall base: 1:50 000
Tipus de partició: (8,8)
Codi: ICS-IFS
on ICS= 8 (IC-1) +e
IFS = 8 (IF-1) +f
i on (c,f) és l'identificador relatiu del full
del tall1 :5 000 (IGN)
respecte al full I C-IF del tall1 :50 000
per a
e= 1, ... ,8
f= 1, ... ,8
Observeu que, una altra vegada, el

codi coincideix amb l'identificador absolut del full. La figura 24 respon a aquesta
definició del tall. Compareu-la amb la
figura 25, tall1 :5 000 (IGN) .
Si es pren com a tall base 1'1 :25 000
(IGN) tenim :
Tall base: 1:25 000 IGN
Tipus de partició: (4,4)
Codi: ICS-IFS
on ICS= 4 (IC25-1) +e
IFS = 4 (IF25-1) +f
i on (c,f) és l'identificador relatiu del full
del tall 1:5 000 (IGN) respecte al full
IC25-IF25 del tall 1:25 000 (IGN)
per a
e= 1,2,3,4
I

f= 1,2,3,4
R .C.G . n u 5 • j ulio ll987 • v o lum 11
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f= 1,2
En l'exemple de !afigura 26 és

2-1

1-1

1-2

e = 1 if = 1

(2,2)

2-2

[}=2,1=2

IC-IF
Fig. 20: Tall 1:25 000 ( IGN )

1-1

1:50 000
2

3

2-1

3-1
1:25 000 (ICC)

(3,2)

2

1-2

1,2

e=

1:50 000

27

2-2

La figura 27 dóna el conjunt de totes
les alternatives per a la generació
d'aquest tipus de tall.

Tall1 :5 000 (ICC)
Tall base: 1:50 000
Tipus de partició: (12,8)
Codi: IDSO-c-f
on IDSO és el codi tipus seqüencial del
full del tall1:50 000 i on (c,f) és l'identificador relatiu del full del tall 1:5 000
(I CC) respecte al full IDSO del tall
1:50 000 per a
e= 1, ... , 12

f= 1, ... ,8
En l'exemple de la figura 28, el codi
del full és IDS0-7-6.

3-2

Tall1 :2 000 (20 x 20)
Tall base: 1:1 O 000
Tipus de partició: (5,5)

1050
Fig. 21 : T.,ll l :25 OOC ( ICU

Observis que IC10-IF10 coincideix amb l'identificador absolut del full del tall 1:10 000
1:50 000

1-1

II

1-2

I
I

I

2-1
1- _ _ _j ___

1-3

I

I

4-1

---L--I

I

I

I

1:25 000

II

I

I

II

... ---1--I
1-4

3-1

--

I

--4-4

I

(2,2)

(2,2)

(4,4)

IC-IF

1:10000

I

D

C=4, f=4

4-4

Fig. ll: Ta ll I : lO 000

En l'exemple de la figura 25 és
c=3 i f=3

Fig. 23: Tall I: lO 000

1:25 000

[I]

[E]
IC25-IF25

1:1 0 000

D
2-2

C=2, f=2

H.C.G . n" 5 • juli ol1~7 · vo lum 11

Si es considera com a tall base
1'1:10 000 es té:
Tall base: 1:1 O 000
Tipus de partició: (2,2)
Codi: ICS-IFS
on ICS= 2 (IC10-1) +e
IFS = 2 (IF10-1) +f,
i on (c,f) és l'identificador relatiu del full
del tall 1:5 000 (IGN) respecte al full
IC10-IF10 del tall1 :10 000 per a

Codi: IC10-IF10-C-F
on IC10 = 4 (IC-1) +e
IF10 = 4 (IF-1) +f
IC10-IF10 és l'identificador absolut del
full del tall 1:10 000 i {c,f) és l'identificador relatiu del full del tall 1:1 O 000 respecte al full I C-IF del tall 1:50 000 per a
e= 1,2,3,4
I

f= 1,2,3,4
i {C,F) és equivalent a l'identificador
relatiu del full del tall 1:2 000 respecte al
full IC10-IF10 del tall1:10 000, on C és

cartografia

28

Escala

Espanya Catalunya

1:800 000 Columna
Fila
1:400 000 Columna
Fila
1:200 000 Columna
Fila
1:100 000 Columna
Fila
1: 50 000 Columna

1-3

2-3

1-3

2-3

1-6

4-5

1-6

1- 3

1 -12

8-10

1- 12

2-6

1-24

16-20

1-24

4-12

2-48

31-40

2-53

7-21

Observis que IC5-IF5 coincideix amb l'identificador absolut del full del tall 1 :5 000 (IGN)
1:50 000

(8 ,8)

1:5000

D
7-7

C=7, f=7

lC-I F
Fig. 24: Tall I :5 000 (IGN )

Fila
Taula 4

expressat en caràcters (A,B,C,D,E) en
lloc dels valors enters (1,2,3,4,5) .
En l'exemple de !afigura 29, és C = B
i F = 1. La segona part de la figura 29
dóna una idea de la relació entre un full
del tall 1:2 000 i un full del tall base
1:50 000.
Tall1 :500 (80 x 40)
Tall base: 1:2 000
Tipus de partició: (4,2)
Codi: IC10-IF10-C-F-S
on IC10-IF10-C-F és el codi del full del
tall 1:2 000 i on S = 4 (f-1) + e pot valer
1,2, ... , 8, i on (c,f) és l'identificador relatiu del full del talli :500 (CMB) respecte
al full IC10-IF10-C-F del tall1:2 000 per
a cada
e= 1,2,3,4

f= 1,2
Vegeu l'exemple de !afigura 30.
Més sobre els talls per a cartografia a
petites escales
El criteri que se segueix per generar un
tall a escala menor que 1:50 000 consis-

teix a unir un nombre de fulls del tall
50 000 que sigui múltiple de quatre (jigura 31).
El codi d'un full és un parell de nombres d'una o de dues xifres, corresponents a la columna i a la fila de la quadrícula que cobreix la zona . La numeració
de les columnes i de les files serà iniciada
a la cantonada NE de la quadrícula total,
en sentit creixent de W a E i de N a S.
Exemple de codificació i decodificació
per a un full del tall 1:500 CMB
La codificació és el pas dels identificadors al codi. Considerem el full del tall
1:500 CMB representat a la figura 33 .
Suposem que el full del tall base 1:50 000
que el conté té per codi 36-11 -codi
seqüencial equivalent 255-, corresponent
a la zona de la Pobla de Lillet.
A la vista de la figura, la codificació es
revela extraordinàriament senzilla. Els
codis per als fulls del tall en qüestió són
del tipus
IC10-IF10-C-F-S
amb
IC10 = 4(IC-1) +e
IF10 = 4(IF-1) +f
on IC-IF és l'identificador absolut del
full del tall base, i e-f és l'identificador

1:25 000

I
I
1-1 12-1 3-114-1
r---.:J--j1-21
:
I
¡- _I_ -j--+---i
1-31
3-31
t-_I ___ .J_

1-41

1:5 000
(4,4)

D

l

3-3

IC25-IF25
IC25=2(1C-1 )+2
IF25=2(1F-1 )+2
Fig. 25: Tall 1:5

ooo (IGN )

Per a c=1,2
f=1,2
En aquest exemple c=1, f=1
1:10 000

1:5 000

EE

D

(2,2)

1-1

IC10-IF10

IC10=4(1C-1)+4
IF10=4(1F-1)+4
Fig. 26 : Tall I :5 000 (IGN )

Fig. 27: Tall I :5 000. Diferents alte rnati ves

1:50000
1

I

I

I

I

_L_¡_ -1-¡-¡-...L-r--

-:_- ~ -l- J - _l_ l - ~
I

I

I

I

I

1

-1- ¡ -+ -1--l - -t -L

~- +- ~ --.-1-+1-lr----+J----1
_j -

I
I
t- -1-

_¡__L_~
I

I

-~--t -+

1 I
I
-T- +- -1_ _¡__I
I
I

-¡-

1:25 000
I

-

(2,2)

I

I

t--¡--t-¡-1
t-¡
- _I
r--ri---i
I

r-¡-

I

~r-

I

I
(8,8)

-

(2,2)

1:10000

EB

-

(2,2)

1:5 000

D
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En aquest exemple és: 1050-7-6

7-6
1:10000

1:25 000

1:5 000

-

-

-

D

(3,2)

(2,2)

(2,2)

Fig. 28 : Tall t:; 000 (ICC)

1:10000
A BCDE

lli

(5,5)

1:2 000

-o

Columna-fila-B-1

Columna-fila

1:25 000

-

(2,2)

IC-IF

~

-

(5,5)

(2,2)

1:2000

o

(20,20)

Fig. 29: T.tll I :2 DOC

1=1 ,2

1

1:2

oco

2

3

4

1~
2~

-

(4,2)

1:500

D

c=2
1=2
S=4(2-1)+2=6

Fig. 30: Tall I :500

relatiu del full del tall 1:1O 000 respecte
al full del tall base .
Es té, doncs, que
lC = 36, IF = 11,
e= 4, f= 4
Per altra banda, segons l'apartat del
tall 1:2 000, és clar que
C = B, F= 4
I ara, segons l'apartat del tall 1:500
resulta que
R .C.G. n " 5 • juHo ll9 87 • volum 11

S=4(2-1)+1=5
El codi que cercàvem és el
144-44-B-4-5
La decodificació és el pas de codi a
identificador. Mentre que el codï és únic,
l'identificador pot ser relatiu o absolut i
el codi relatiu pot ésser referit a qualsevol
tall respecte al qual el tall en què estem
treballant es pugui considerar subtall.
Considerem el full del tall1 :500 CMB,
que té per codi el 146-62-C-1-7. S'ha
definit aquest tall com una partició en 4
files i 2 columnes de 1'1 :2 000 . Però, a la
vista de la figura 17, s'hauria pogut definir a partir de diferents tall de 1'1 :5 000
IGN; de 1'1 :10 000; de 1'1:25 000 IGNi,
és clar, a partir del tall base 1:50 000 .
La decodificació permet situar un full
dins qualsevol altre full d'un tall a escala
menor. Si els dos talls estan relacionats,
aquesta localització es pot dur a terme
sempre. Situar o localitzar un full dins un
full d'un altre tall es redueix a calcular
l'identificador relatiu. Això és el que
farem amb el full considerat abans, a més

de determinar els codis dels fulls que el
contenen .
El codi 146-62-C-1-7 és en si mateix
molt explícit. Sabem immediatament els
codis dels fulls dels talls 1: 1O 000,
1:2 000 en què el nostre full és inclòs.
Tall

Codi

1:10 000
1: 2 000

146-62
146-62-C-1

Ens manquen els fulls dels talls
1:50 000 , i 1:25 000 IGNi 1:5 000 IGN .
Per als dos primers, i a la vista de la
figura 17, només cal situar el full146-62
del tall 1:1 O 000 . Per al tercer emprem el
full146-62-C-1 del tall1:2 000. En tractar-se de procediments anàlegs ens limitarem a fer-ho per al tall 1:50 000. Utilitzem la relació donada en parlar de l'identificador absolut d'un full A del tall F.
e= mod''"(146,4) f= mod''"(62,4)
D 'aquest senzill càlcul s'obté
c=2f=2
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1:800 000
1:800 000

1:400 000

J
o
co

1

320'

i

1 (2,2)
5-1

6-1

1:400 000

òCX)

160'
3-1

1(2,2)

1:200 000
9-3

10-3
1:200 000

ò

'<t

5-2
1:100 000 1
17-7
18-7

80'
10-4

9-

1(2,2)

33-15J 34-15

1-17-8-

33-1~134-1 6

18-8

1:50 000

1:100 000

Sèrie

8C-E=1 :800 000
4C-E=1 :400 000
2C-E=1 :200 000
C-E=1 :100000
L-E=1 : 50 000

ò

C\1

40 '

1(2,2)

Fig. 3 1: Re lacio ent• t' t all ~ a pt't t t~: ~ t'~( alt: ~

T ambé del mateix apartat tenim la
relació
146 = 4(IC- 1) + 2
62 = 4(IF -1) + 2
on IC-IF és l' identificador absolut - 1
també codi- del fu ll del talli :50 000, q ue
ens proporciona la solució de les dues
equacions anteriors .
IC = 37, IF = 16
Per tant, el fu ll 146-62 del tall 1:1O 000
pertany al full 37-16 del tall base
I :50 000 i té per identificador relatiu res pecte a aquest full el 2-2 (figura 34) .
Repetint càlculs anàlegs obtenim la
relació següent:
Tall
1:50 000 37-16 o bé
el seqüencial
1:25 000 IGN
1:25 000 ICC
1:10 000

Codi

42 1
73-31
421 -3-1
146-62

Tall
Codi
---------------1:5 000 IGN
1:2 000
1:500 CMB

1:50 000

291-90
146-62-C-1
146-62-C -1-7

L'aplicació tall
L'ICC ha desenvol upat un conjunt de
aplicació
p rogrames
- l'anomenada
TALL- sobre el V AX 11 -780 per a la
generació i la consulta d'informació relacionada amb els talls geodèsics descrits a
l'apartat dels talls en ús a l'ICC. L'aplicació TALL respon a la majoria de les
demandes q ue tant l'ICC com altres
organismes i professionals fan al respecte. Malgrat que no és l'objecte d'aquest
article descri ure'n l'aplicació, val a dir
que els res ultats es donen tant en coo rdenades geodèsiques ~ . "P com en les coordenades N , E - No rd i Est- del sistema
de projecció UTM .

ò

~

20'
Fig. 32: U t.tgr.un.t
escales

d ~.· l ~.· ~ r d.t~ l u l b l' I H r ~.· t.t ll~ ,1 p~.·tLtt·s
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1•50 000

Full 50 000=36-11

La Pobla de Lillet (255)
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2
1

1 :25 000 (IGN)

1
2
3

2

ABC DE
H+
1:10 000

4
5
1:25000 IGN
1:10 000
ABC DE
1
2
3

4

4
lltt

5
36-11

1:2 000

1~

2~1 :500CMB
1 2 3

4

Fig. 33 : 'l .dl i :SòC C .\ lll

4

1:2 000

37-16

1~

2~1 :500CMB
1 2 3 4
Fig. 34 : Tall I :500

Distribució dels fulls a escala MTN
I :50 000

\

,..

.,..,.)
~~~~~
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POLÍTICA DE L'HABITATGE
I PROMOCIÓ PRIVADA
A LLEIDA (1940-1980)
L'anàlisi de la política de l'habitatge a Espanya a
l'època de Franco ha de contemplar tant l'actuació
directa de l'administració i d'organismes paraestatals
en la construcció d'habitatges, com la legislació que ha
anat defini.n t el marc normatiu per regular l'actuació
privada. Respecte a aquest darrer punt, diversos
autors han indicat la importància de l'aj ut estatal als
promotors privats d'habitatges per afavorir llur actuació i per a impulsar el sector de l'edificació com un
dels sectors claus de l'acumulació de capital.
Un estudi, ja clàssic, que inicià l'anàlisi de la política de l'habitatge a Espanya fou el d' Agustín Cotorruelo Sendagorta (1960), el qual evidencià una sèrie
de crítiques sobre la política de l' habitatge que, de
forma resumida, abastaven, d'una banda, el que fa a la
política de qualificació d'habitatges, a la indefinició de
la política de subvencions (sense limitació de preus de
venda en el cas dels habitatges bonificables entre 1944
i 1954, i amb ajuts indiscrimats a tot tipus de promotor, malgrat la unificació dels preus de venda en els
habitatges de renda limitada, a partir del 1954 ), i
d'una altra, a la incapacitat de l'administració per
construir directament els habitatges socials necessaris.
Posteriorment, molts autors s'han ocupat d'estudiar el paper dels ajuts a la promoció privada i la política d'habitatge en el desenvolupament del capitalisme
durant el franquisme. Des d' òptiques molt diverses i
amb afirmacions més o menys matisades Horacio
Capel (1975), J.L. Carreras (1972), M.J.Olivé, A.
Rodríguez iX. Valls (1977), Antonio Santillana (1980)
o Ramón Tamames (1978) han demostrat que l'ajut a
la promoció privada ha anat dirigit, al marge de declaracions formals, cap a l'estímul de la iniciativa privada,
per damunt d'una política de correcció dels dèficits
d'habitatges. Més encara si hom té en compte que els
ajuts han estat emprats, moltes vegades, de forma
indiscriminada, tant per a la construcció d'habitatges
per a la demanda de poca capacitat adquisitiva, com
per a la demanda d'habitatges de qualitat i cars

(C. MASSANA i F . ROCA, 1973). En efecte, aquests
tipus d'habitatge podien ésser inclosos moltes vegades
com, per exemple, en la normativa de la "Renda limitada del grup l" ,en la "Renda limitada subvencionada"
o en alguns tipus dels de "Renda limitada del grup li".
Així, lluny de contribuir de forma efectiva a solucionar el problema de l'habitatge per a les classes
populars, la política de subvencions al promotor és
inscrita en un marc jurídic que afavorí l'expansió
ràpida del negoci immobiliari en l'època de la dictadura. En aquest sentit, i com ha afirmat Jesús Gago
Davila 1977), el model italià analitzat per Bernardo
Secchi (1972) que afirma el paper cabdal del sector de
l'edificació en el procés d'acumulació general en un
moment de creixement econòmic i de gran mobilitat
demogràfica, s'adapta perfectament a la situació espanyola des de la postguerra fins al desfermament de la
cns1 econòmica .
En aquest article hom estudia el cas de Lleida avaluant el paper de les subvencions de l'administració al
.sector immobiliari privat, i es constata una utilització
importantíssima de les normatives d'ajut a l'edificació,
així com, en fer una anàlisi espacial de l'àmbit intern
de la ciutat, l'ús indiscriminat, que abasta des dels
barris perifèrics de les classes treballadores fins als
habitatges de qualitat dels sectors d'alt standing de la
CIUtat .
La font consultada en aquesta anàlisi han estat els
"Permisos d'Obres i d'Edificació Municipals" i, en el
seu defecte, els "Informes Tècnics d'Arquitectura" . El
problema principal en el tractament d'aquestes fonts
és la indefinició de bona part dels expedients, ja que si
bé en tots ells hi figura, quan és el cas, un document
de qualificació provisional del Ministeri de l'Habitatge, en alguns d'aquests permisos i en la major part dels
informes tècnics no és explicitat el tipus d'ajut estatal
aconseguit 1• Aquest mancament en la font emprada ha
fet que inicialment hom posi l'atenció primordial en la
diferenciació general entre habitatges de "renda lliure"

Notes
I Aquest article és una segona versió d'un capítol de la meva tesi de doctorat,
presentada el novembre de 1983 al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, i dirigida pel Dr. Carles Carreras i Verdaguer. Una de
les fonts principals emprada ha estat els permisos d'obres i d'edificació de
l'Ajuntament. L'estat deficient de l'arxiu municipal obligà a complementar
R.C.C. nu 5 · julioll987 • volum 11

aquesta font amb els permisos tècnics d'arquitectura -informe de l'arquitecte municipal aconsellant o desaprovant la petició de l'obra- aconseguintse així la sèrie completa d'obres aprovades al municipi, encara que la font
complementària no és tan rica i, de vegades, més imprecisa.
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i habitatges "protegits" en qualsevol de llurs categories, matisant a partir del que ha estat d'iniciativa privada i del que correspon a la promoció directa de l'Estat o a la realitzada per organismes dedicats a la promoció d'habitatges socials i amb lligams més o menys
explícits amb l'Administració.
L'article ha estat dividit en dues parts, una que fa
referència a la producció d'habitatges protegits respecte al total d'habitatges construïts a la ciutat, i una
altra, dedicada a l'estudi de llur distribució espacial.
Incidència i evolució dels habitatges protegits
a Lleida
En el seu conjunt i per als quaranta anys estudiats, els habitatges que han comptat amb algun tipus
de subvenció, de crèdit i d'exacció fiscal, per part de
l'Estat, sumen el 72% del total dels habitatges construïts. D'aquests, un 10% corresponen a la promoció
directa de l'Estat o d'organismes paraoficials, i el62%
restant a la promoció privada.
Si hom observa les taules 1 i 2, sobre l'edificació
anual d'habitatges desglossats els que són de renda
lliure, els directament promocionats per l'Estat, 2 i els
que obeeixen a la promoció privada i són protegits,
així com la taula 3 de resum segons l'evolució de la
legislació de l'habitatge, i la figura 1 d'evolució, hom
pot establir una periodització que, basant-se en els
canvis en la normativa sobre els ajuts a l'edificació
d'habitatges, permet avaluar els moments claus de la
utilització d'aquesta normativa per la iniciativa privada.
En un primer moment, fins al 1943, la normativa
sobre habitatges establia la categoria d'habitatges protegits a càrrec de l'Instituta Nacional de la Vivienda, i
per tant, i com hom pot observar en la gràfica, els
habitatges que no eren de renda lliure foren directament promocionats per l'Estat. Es tracta de les promocions de Regiones Devastadas, de les primeres de
l'Obra Sindical del Hogar i de les del Patronato de
Casas Militares, que foren percentualment importants
aquests anys respecte a la promoció total, el 47% del
total d'habitatges construïts.
A partir del 1944, any de promulgació de la llei
d'habitatges bonificables, efectuada amb l'objectiu de
minvar l'atur i incentivar el sector de la construcció, ja
es començà a notar a la ciutat l'ús dels ajuts per part de
la iniciativa privada. Així, entre el 1944 i el 1953, el
26% dels habitatges construïts corresponen a promotors privats que s'acullen a la llei d'habitatges bonifica-

bles. La promoció estatal és, aquests anys, menor que
els anteriors en el seu percentatge respecte a l'edificació total, que fou d'un 10%, front el47% del període
anterior.
La figura 1 mostra oscil·lacions importants en la
utilització de la llei per part de la iniciativa privada. El
primer any, el percentatge se situa en un 39%, però
minva els anys posteriors fins que el 1949 se situa de
cop en el 60% de tots els habitatges construïts. Des-

Notes
2 Hom inclou també en aquest concepte les promocions que no són directament estatals però que poden ésser considerades para-oficials. El conjunt
d'organismes estatals i· para-oficials és format per les institucions següents:

Regiones Devastadas, Obra Sindical del Hogar, Patronato de la Vivienda
Económica y de la Clase Media de Lérida y Provincia, Patronato Diocesana del Hogar, l'Ajuntament i el MOPU.
R.C.G. n" 5 • juUol 1987 • volum 11
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prés els percentatges minven altre cop fins a arribar al
1953, any en que la promoció privada no construeix
cap habitatge bonificable3 •
Entre 1954 i 1957, anys en els quals fou promulgada la llei sobre habitatges de renda limitada, però en
què encara no havia estat feta la reforma que inclogué
la nova categoria de renda limitada-subvencionada,
els percentatges romangueren baixos q.uan a la utilització de la llei per part de la iniciativa privada; això és
fruit del fet que durant aquests anys la promoció estatal realitzà grups importants d'habitatges socials i per
a funcionaris. S'aprovaren els projectes de tres grups
sindicals al barri de Balàfia (288 habitatges datats el
1954), així com la primera fase del grup Ramiro
R.C'.C. n " 5 • julio ll9 87 • volum 11
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Ledesma a la Mariola (206 habitatges el 1954 ), el grup
José Antonio on després fou creat el polígon núm. 1
(118 habitatges el 1955) i el grup sindical Hermanos
Baró Bonet a l'antiga caserna de cavalleria al barri vell
(72 habitatges el 1956 ), a més de les actu::tcions del
Patronato de la Vivienda Económica y de la Clase
Media, una a les Pardinyes Baixes (116 habitatges el
195 7) i una altra al Camp d'Esports (41 habitatges el
1956). Així, el 56% dels habitatges són de promoció
estatal, front el 24% de renda lliure i el 27% de promoció privada acollida a la llei de renda limitada . És
interessant assenyalar, però, que els habitatges de promotors privats "protegits" sobrepasaren ja els de
renda lliure .
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Any

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1%1
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1%9
1970
1971
1972
1973"
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Renda
lliure

%

9 100
16 14
172 67
84 67
187 44
319 92
317 83
443 83
228 95
63 18
138 32
136 54
151
6
92

71

202
57
118
187
288
118
117
100
67
69
66
716
869
877
493
239
154
297
80
153
80
85
152
562

25
28
41
18
29
26
16
14
7
8
4
60
77
46
24
19
15
25

414

1 075
127

Total 10 117

4

Promoció estatal
i paraoficial''

100
84
64
120

%

86
23
43
28

67
109

19
25

36
494
118
113
418
32
48
50
96
168

29
61
59
39
40
3

10
7
14

18

8

20

2

172
16

13
2

904

40

27

2

164

7

10
7

14
17
27
16
47
48
28

Protegits de
prom . priv.

116
27
63
91
11
222
184
116
25
109
24
59
443
686
295
563
495
679
774
1 537
480
236
952
1 574
899
850
896
1 252
1 313
1 098
509
746
1 541
2 127
1 065
140

3 428

10

22 197

Renda lliure

Habitatges protegits

%

Any

o/o

o/o

28

1940
1941
1942
1943
1944

100
100
100
100
62

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

92
83
83
95
22
43
54
86
100
65
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1955
1956
1957

70
66
29

30
34
71

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

30
29
17
17

70
71
83
83
91
92
96
40
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8

17
17
5

63
43
46
14

14
13
20
42
68
64
77
72
75
91
96
40
21
54
76
69
83
75
56
90
91
86
83
73
84
46
52
62

('' ) Regions Devastades, Patronat de Cases Militars, Obra Sindical de la Llar, Patronat de l'Habitatge Econò mic i de la
Clase Mitjana, Patronat Diocesà de la Llar i Ajuntament

Taula 1: Edificac ió anuaL H abitatges de renda lli ure, promocionats per l'Estat o
organismes paraoficials i protegits de promoció privada (1940- 1980)
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1968
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1971
1972
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48
24
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15
25

17
27
16
51

23
52
76
79
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75
94
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93
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83
73
84
49
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48

52

6

10
7
14

Llei sobre habitatges
bonificables

Llei sobre habitatges
de renda limitada

Llei sobre habitatges
de renda limitada
subvencionada

Restriccions en les
qualificacions
d'habitatges

Llei sobre habitatges
de protecció oficial

Taula 2: Edificació anual. Promoció privada. Percentatges d'utilització de la normativa
sobre habitatges protegits respecte de la promoció lliure (1940- 1980)
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Promoció privada
Rmda

ll6 ianys
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lliure

·protegides•
( 1940-1 9H)

281

Protf:giu
promoció

Promoció

"
53

"

Htatll

248

pri,·ada

"

47

Tou!
habimgn

529

Rmda
lli u~

Prot~iu

"

"

Total
habitatgts

100

S«tor

281

·bonificables•
{1944- 1953)

2 074

64
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lO

855

26

_3 261

71

29

564

24

I 143

49

635

27

2 342

47

53

restriccions
en la concess ió
de qualificacions
{1%5-1967)

2 462

14

60

402

6

20

5 029

I 668

80

40

6 256

4 150

14

60

86

40

5 854

4 130

fi d e les
restriccions
( 1968- 1978)

2 709

16

I 119

12 805

77

16 633

17

83

15 54 1

de • promoció
oficia)•
( 1979-1980)

Total

I 202

47

164

10 117

28

3428

lO

I 205

47

2 571

50

50

2407

22 197

62

35 740

31

69

32 31 4

Taula 3: Construcció d'habitatges a Lleida segons períodes delimitats per les diferents
lleis vigents (1940-1980)
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15

67
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329

55
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IlO

18
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33
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67
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517

47

I 099

376

46

286

34

163

20

825

141

13

771

71

174

16

I 086

I 394

28

3 548

71

64

5 006

402

21

I 504

79

714

23

2 340

76

41

3 095

li

483

24

I 508

76

12

275

12

I 262

56

70 1

32

2 238
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26

I 192

74

I 641

14

288

26
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lO
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15

29

57

22

43

16
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21

I 588

61

476

18
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17

571

33

407
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18

17

68

8

32

25

19
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99
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3 048

I 906
I 992

51
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20

255

8
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21

744

35

I 407

65
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IOl
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Taula 4: H abitatges de renda lliure, protegits i de promoció estatal o paraoficial
(1940-1980)
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Amb el decret sobre habitatges subvencionats de
novembre del 1957 a tot l'Estat fou iniciada la utilització intensiva d'aquesta normativa per part de la promoció privada. A Lleida, la possibilitat de construir
habitatges subvencionats s'inicià al mateix temps que
l'entrada en vigor del Pla d'Ordenació Urbana i
romangué pràcticament tot el temps en què fou vigent
(així, el 1978 era promulgada la nova llei d'habitatges
de protecció oficial i el 1979 era aprovat el nou Pla
General Municipal d'Ordenació Urbana). L'època
d'expansió màxima del sector immobiliari a Lleida
comptà, doncs, amb aquesta normativa de subvencions a fons perdut als promotors, maximitzant així
els guanys de l'activitat constructora 4 • L'any 1957,
quan encara a la ciutat no eren utilitzades les possibilitats dels habitatges subvencionats per part de la iniciativa privada, aquesta construí el 42 % dels habitatges
de forma protegida. Les promocions estatals totalitzaren aquell any un altre 40%. A partir del 1958, i amb
una minva progressiva dels percentatges corresponents a les promocions estatals o paraestatals, fou iniciat un creixement accelerat de la utilització de la normativa per part de la promoció privada, que Cl}lminà
el 1964 en què el 96% del total d'habitatges edificats
rebé un tipus o altre de subvenció, i en què l'edificació
d'habitatges fou totalment privada.
Entre 1965 i 1967, i coincidint amb un canvi eh la
política de qualificacions a nivell estatal (ARTURO
LóPEZ MUÑOZ, 1967) que dificultà la qualificació dels
habitatges de renda limitada del grup I i restringí la .
concesió de subvencions, hi hagué una caiguda forta
en els percentatges d'ús dels avantatges de la normativa sobre habitatge. Hom ha constatat, consultant els Foto 3: Edificis de la segona època de la Obra Sindical del Hogar a l' avinguda de
permisos d'obres d'aquests anys, que el Ministeri
Madrid
denegà una part important de les peticions de qualificació, fins i tot la d'algunes que ja havien obtingut la arribà a percentatges d'utilització de l'ajut estatal molt
qualificació provisional. El 1966, amb només el 21% considerables, mai inferiors al 75% del conjunt dels
dels d'iniciativa privada inclosos en la normativa, és habitatges construïts per promotors privats, i en
l'any en què el percentatge d'habitatges de renda lliure alguns anys (1972, 1973 i 1974) fou superat el 90%.
és més elevat, de tots els anys durant els quals fou Així, durant aquests deu anys, període en què, foren
donada la qualificació de renda limitada subvenciona- edificats més de la meitat de tots els habitatges consda. L'any següent fou iniciada ja una certa recuperació truïts a Lleida durant els anys estudiats, l'actuació pri(el 54% dels habitatges comptaren amb l'ajut estatal), vada que comptà amb ajuts de l'Estat fou el 77% del
que en els anys següents encara fou més palesa. Mal- total d'habitatges i el83% del total promocionat per la
grat no assolir mai els percentatges màxims del període iniciativa privada. El pes de l'Administració com a
1958-1964, la iniciativa privada, entre 1968 i 1977, promotor directe fou d'un 7%, essent fonamentalNotes
3 Hom no sap si es tracta d'un buit administratiu entre el final del període
d'habitatges bonificables i l'inici, el 1954, de les construccions de renda
limitada.
4 Entre 1958 i 1978, època de vigència del Pla d'Ordenació Urbana de Lleida
de 1957 i, alhora, anys d'aplicació de la normativa d'habitatges de renda
limitada, foren construïts a Lleida (segons els permisos d'obres demanats)
27 039 habitatges, les tres quartes parts dels realitzats entre 1940 i 1980.

D'aquest conjunt, un 72% foren de promoció privada i amb protecció oficial; aquests 19 502 habitatges representen, a més, el 88% de tots els de
protecció promocionats per la iniciativa privada durant tot el període estudiat.
5 Aquest grup d'habitatges, amb projecte d'obres datat el 1972, fou la realització més important de l'Obra Sindical del Hogar (acabada ja pel MOPU)
al llarg de tota la seva existència. Fou fet en un moment en que el problema
de l'habitatge, segons l'Administració, havia d'ésser solucionat per la iniR.C.C . n' ' 5 · julio11987 • volum 11
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al llarg dels anys. La incidència màxima de la normativa en l'edificació s'esdevingué els anys posteriors a
l'aprovació del Pla d' Ordenació Urbana de Lleida i,
en general, mentre la llei sobre habitatges de renda
limitada subvencionada fou vigent, llevat de les restriccions dels anys 1965 a 1967. Coincidí això també
amb els anys de major desenvolupament immobiliari a
la ciutat i quan, llevat d'alguns anys concrets i a diferència del que s'esdevingué els decennis quaranta i cinquanta, la promoció d'habitatges recaigué fonamentalment en la iniciativa privada.

(Foto: Margarida Nada{)

ment l'actuació més significativa la construcció del
grup de 904 habitatges Juan Carlos a Santa Maria de
Gardeny 5 •
Per als anys 1979 i 1980, els primers de l'entrada
en vigència de la nova llei sobre habitatges de protecció
oficial, els percentatges d'utilització de la normativa
per part de la promoció privada davallaren, tot
situant-se en torn del 50% del total edificat.
En conjunt, doncs, hom pot concloure que la utilització dels avantatges oferts per l'administració als
promotors d'habitatges ha estat aprofitada llargament

Distribució espacial dels habitatges
amb ajut de l'administració o promocionats
directament per aquesta
En aquest apartat hom analitza la distribució
espacial dintre de la ciutat de Lleida dels habitatges
que, o bé han estat promocionats per l'Estat o per
organismes paraoficials, o bé han estat construïts per
la iniciativa privada, però que han comptat amb l'ajut
estatal. Ultra l'anàlisi de la distribució resultant de tot
el període, i igual que en l'apartat anterior, hom avalua també la incidència que segons els anys tingué la
legislació en la construcció d'habitatges, ja sigui per un
canvi en la llei dels ajuts a la construcció, ja sigui per
canvis de comportament de l'administració durant la
vigència d'una mateixa normativa. El conjunt de la
ciutat de Lleida ha estat dividit en sectors diferents del
centre històric, i dels eixamples del marge dret del
Segre, i en els barris perifèrics 6 •
La taula 4, que mostra la participació global dels
habitatges de renda lliure, dels protegits de promoció
privada (en qualsevol de llurs variants), i dels promocionats per l'Estat o per organismes paraoficials per
sectors, de promoció privada subvencionats i de promoció estatal, ambdós per al període 1940-1980, permeten una primera aproximació a la qüestió.
Els sectors que compten amb percentatges
menors d'habitatges construïts amb ajut parcial o total
de l'administració són dues àrees del centre històric de
la ciutat (sectors 1 i 3), l'eixample, entre el passeig de
Ferran, el riu i l'estació (sector 5), els tres barris d'urbanització marginal (sectors 17,18 i 22), un barri de
creixement suburbà i poc evolucionat cap a formes

Notes
ciativa privada, actuant ella només en casos d'urgència. De fet, l'actuació en
els anys setanta respon a les previsions fetes durant la primera meitat dels
seixanta, retardades llargament; en llur acompliment hi intervingué tant
l'existència d'un barri "provisional" de barracons, "Les Casetes", en el sector proper a àrees aquells anys considerades de creixement urbà -mostra
massa vistosa de la segregació social urbana-, com la pressió exercida pels
veïns, primera mostra remarcable dels moviments socials urbans a Lleida.
R.C.G. n o 5 • julio l1987 • volum li

6 H om ha optat per una sectorialització dc la ciutat a partir de criteris morfològics (basats en l'observació directa} i històrics, per als quals ha estat molt
útil el treball de Josep Lladonosa. Alhora hom ha optat per la delimitació
més petita possible dels sectors del casc urbà. Les diferències en les dimensions entre uns i altres sectors responen a la imprecisió de la localització de
l'obra en els permisos i informes, que per als primers anys estudiats i,
sobretot, en els barris perifèrics, és molt considerable.
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urbanes integrades, a la carretera de Torre-serona
(sector 19) i l'àrea de segona residència entre la presó
provincial i la residència de la Seguretat Social (sector
15), ultra els sectors rústics del terme (sector 24). Tots
aquests sectors tenen una característica comuna, llurs
percentatges poc elevats en la participació en la construcció d'habitatges en el conjunt de la ciutat, encara
que la permanència dins d'aquest grup pot obeir a causes ben heterogènies. En el cas dels dos sectors del
centre històric i el de l'eixample entre el passeig de
Ferran i el riu, hom pot considerar com a factor decisiu el fet que el creixement edificatori es donà, en
aquests casos, de forma prioritària els primers anys del
període, quan encara no hi havia una normativa establerta sobre subvencions als habitatges de promoció
privada (fins al1943), o quan aquesta era encara escassament emprada (entre 1944 i 1953). En el cas de l'eixample entre Ferran i el riu, malgrat el creixement
posterior (durant el decenni dels setanta) no s'arribà a
superar el 50%, ja que en aquests darrers anys l'edificació mantingué percentatges superiors per als habitatges de renda lliure.
Els barris d'origen marginal mantenen percentatges baixos d'habitatges subvencionats; la causa és
òbvia, ja que bona part de les edificacions foren legalitzades a posteriori de llur construcció. En aquest sentit, però, hom pot veure com els percentatges varien
segons el grau d'integració a formes suburbanes d'edi-

ficació. El Secà de Sant Pere, el barri menys edificat
abans de la integració urbanística és el que manté un
percentatge més elevat d'habitatges subvencionats (un
42% ), mentre que els Magraners, malgrat les promocions del Patronato de la Vivienda Económica i del
Patronato Diocesana del Hogar, no sobrepassa el
25% quan als habitatges amb ajut estatal. En el cas de
Llívia, les xifres obeeixen als permisos d'obra, que, en
aquest cas són lluny d'ésser reals, ja que el1980 romanien encara una bona part dels edificis sense legalitzar7.
El cas de la carretera de T orre-serona és el d'una
edificació important en períodes en els que encara no
era emprada pel promotor privat la normativa legal
sobre subvencions, i menys en el cas de promotors
d'un o de pocs habitatges per edifici, cosa molt normal
en aquest barri. Malgrat això, el sector se situa en el
límit del grup amb un 48% dels habitatges amb un
tipus o altre d'ajut estatal a la promoció .
El sector entre la presó i la residència, de la Seguretat Social, pel fet de tractar-se fonamentalment d'habitatges de segona residència, compta amb un percentatge relativament baix de construccions subvencionades (el41% ), encara que per damunt dels altres sectors
considerats com a rústics, també amb forta implantació de segones residències, que tot just arriben al25%.
Amb entre un 50 % i un 70% d'habitatges construïts amb ajut de l'Administració hom troba el sector
més degradat del Barri Vell (sector 2), dos sectors d'eixample, el del Portal de la Magdalena (sector 4) i el
Camp de Mart (sector 6), i el barri de la Bordeta (sector 21). La part del barri històric inclosa en aquesta
categoria hi és pel fet d'ésser un barri d'escassa construcció en el qual una promoció de l'Ajuntament de 67
habitatges, al solar del seminari antic, suposà ella sola
el 43% de tots els habitatges edificats durant el període. Si hom descomptés aquesta promoció, el percentatge d'habitatges subvencionats restaria reduït al
15%.
L'eixample del Portal de la Magdalena va tenir
dos moments de desenvolupament màxim: el primer,
en iniciar-se el període, quan rarament hom demanava
subvencions, el segon, en canvi, en el decenni dels seixanta, quan les qüalificacions d'habitatges subvencionats suposaren per al conjunt de la ciutat percentatges
propers al 80%. En el cas del Camp de Mart, sobrepassar el 50% fou degut fonamentalment a la incidència, durant els anys cinquanta i els primers seixanta, de
les construccions de l'Obra Sindical del Hogar, i del
Notes
7 Fins al Pla General d'Ordenació Municipal , aprovat el 1979, el barri fou
considerat com a partida rural i hi foren realitzades moltes edificacions
sense permís municipal.
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el riu i l'estació de ferrocarril
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12. la Mariola
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16. Balàfia
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22. Els Magraners

23. Les Pardinyes Baixes
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Patronato de la Vivienda Económica y de la Clase
Media que dedicaren aquest sector a residència de funcwnans.
A la Bordeta hi hagué dos moments ben diferenciats. Fins als anys seixanta, l'edificació correspongué
de forma majoritària a promotors que edificaven un o
pocs habitatges; durant aquells anys les promocions
de renda lliure suposaren prop del 90% del total d'habitatges construïts allà. A partir del decenni dels seixanta, quan les subvencions eren aconseguides fàcilment pels promotors, la promoció petita començà de
combinar-se amb edificacions grans, augmentant la
importància de la promoció gran i mitjana amb el pas
del temps. Aquests tipus de promocions són les que
compten, normalment, amb qualificacions de protecció oficial.
Amb percentatges entre el 70% i el 85 % d'habitatges subvencionats o promoguts directament per
l'Estat hi ha sectors d'eixample de màxim creixement
edificatori durant el període, especialment en els dos
decennis darrers (sectors 8, 9, 10, 11 i 14), així com
dos barris, Balàfia i les Pardinyes Baixes, que tenen
promocions estatals o parastatals importants. En els
sectors d'eixample, el creixement màxim coincid-í
fonamentalment amb els anys en què la subvenció era
fàcil d'aconseguir (llevat del trienni 1965-67). En els
barris on l'Obra Sindical del Hogar i altres organismes
similars edificaren durant els anys cinquanta i els pri-

mers seixanta no hi compta tan sols el nombre d'habitatges que hi construïren, sinó també l'actuació de la
iniciativa privada que, després de les promocions estatals, canvià el tipus d'edificació fins llavors corrent en
aquells barris.
Amb més del 85 % dels habitatges subvencionats
o promocionats directament per l'Administració, hom
troba quatre sectors ben diferenciats. El Cappont
(sector 20), que inicià la seva edificació massiva després de l'aprovació del Pla d'Ordenació del1957, amb
una gran incidència de la gran promoció privada dirigida cap a una demanda de capacitat adquisitiva poc
remarcable . Així, tant les característiques pròpies de
l'edificació (amb predomini de grans blocs), com les
de la promoció (de promotors grans i cooperatives
d' habitatges), juntament amb la finalitat de l'habitatge
per a classes mitjanes o baixes, facilitaren la subvenció
del 92 % de tots els habitatges construïts.
A la Mariola, a les promocions estatals seguiren
les d'iniciativa privada que es basà en la possibilitat de
rebre subvencions en la major part dels casos. El
mateix s'esdevingué a Santa Maria de Gardeny, on el
pes de l'edificació estatal i l'edificació posterior (i fins
al 1980 única) d'una cooperativa d'habitatges explica
que el100% dels habitatges sigui de promoció oficial.
Finalment, al polígon número 1, cal comptar les
promocions del Patronato de Casas Militares i de
l'Obra Sindical del Hogar dels anys quaranta i cinquanta, juntament amb les més nombroses promocions posteriors d'iniciativa privada, que comptaren,
però, malgrat tractar-se d'un sector d'standing elevat,
gairebé sempre amb subvencions. Només els anys
1979 i 1980, els habitatges de promoció lliure superaren els subvencionats.
La promoció estatal i subvencionada
per períodes i barris de Lleida
Si hom estudia els percentatges d'habitatges amb
ajut estatal respecte al total d'habitatges construïts per
a cada període marcat per una normativa específica
sobre habitatge protegit , es pot concloure en línies
generals que la protecció estatal a la promoció privada
aparegué en els moments d'expansió urbana màxima
en els sectors on predomina la iniciativa privada (sobretot, en els sectors d'eixample i les àrees evolucionades de creixement urbà). Durant els primers anys,
però, quan el promotor immobiliari encara no estava
professionalitzat, l'actuació estatal fou orientada principalment cap a la promoció directa d'habitatges.
Aquest fet és clar entre 1940 i 1943, quan la legislació sobre l' habitatge només preveia l'ajut a aquelles
promocions directes de l'I nstituto Nacional de la
Vivienda o dels organismes estatals que hi estaven més
o menys lligats. Aquests anys comptaren amb subvenR.C.C. n " 5 • juUo ll987 · volum JI

geografia
ció els habitatges del Patronato de Casas Militares del
polígon núm. 1 i de la Mariola, i els grups d'habitatges
sindicals Ruiz de Aida, a la Mariola, i Ramón y Cajal,
a l'eixample, sobre la rambla d'Aragó.
Entre 1944 i 1953, quan el 36% dels habitatges
foren promoguts per l'administració o bé foren bonificables i de promoció lliure, els sectors que compten
amb un grau més elevat d'ajut oficial són, d'una banda, aquells on hom realitza les construccions sindicals
i, d'una altra, sectors nous en la construcció de la ciutat. Així, amb percentatges superiors al 70% d'habitatges amb algun tipus de protecció hom troba Balàfia
(amb tres promocions oficials i una diocesana), un
dels barris de creixement més gran aquells anys, el sector en torn del Camp d'Esports , on la construcció sindical Tres de Abril inicià la urbanització, i un sector
del Barri Vell on l'Ajuntament edificà el bloc del seminari vell .
Amb percentatges d'entre el30% i el70% d'habitatges amb ajut de l'Administració hi ha alguns dels
sectors d'eixample de major creixement edificatori i
amb molt d'espai per a construir. Llevat de l'eixample
entre la rambla de Ferran i el riu , pràcticament integrat al centre urbà , la resta ( l'eixample sobre l'avinguda de Catalunya i la rambla d'Aragó i els dos eixamples sobre l'avinguda de Prat de la Riba) són les àrees
properes al centre , amb precedents d'edificació als
anys de pre-guerra i en la postguerra immediata, que
varen continuar, però, llur creixement, i de forma
accelerada, en els anys posteriors . El barri de Cappont, encara amb poc creixement respecte els anys a
venir, també resta inclòs dintre d'aquest grup. A tots
aquests sectors, les qualificacions obtingudes d'habitatge bonificable foren realitzades per la iniciativa privada.
Els sectors que formen part del grup amb menys
d'un 30% d' habitatges protegits (en realitat per sota
del 18% que fou el màxim) són dues àrees del c"entre
històric, encara amb un creixement considerable : l'eixample del Portal de la Magdalena, amb força edificació que no emprà durant aquells anys, però, els avantatges legals, el sector més proper al carrer de Balmes
del Camp de Mart, anterior a les subhastes municipals
de sòl i a les construccions oficials 8 , i els barris més
perifèrics, aquells que durant aquest període tingueren
un creixement suburbà clar (T orre-serona, la Bordeta,
les Pardinyes ), i el barri de la Mariola, sense cons truc-
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cions sindicals aquells anys, a més dels sectors rústics.
Entre 1954 i 1957, quan ja era emprada la normativa sobre habitatges de renda limitada , els percentatges d'habitatges amb ajut de l'Administració iniciaren
un augment important respecte els anys anteriors.
Confluïren aquells anys una gran participació de l'administració en la construcció d'habitatges, amb una
major utilització de la normativa legal per part de la
iniciativa privada; conjuntament, suposaren el 76%
dels habitatges construïts i si hom compta només els
de promoció privada aquests representen el 53 % ,
front el 47% dels de renda lliure. El grup que compta
amb més del 80% d'habitatges subvencionats té dos
tipus de sectors ben diferenciats: aquells on la iniciativa estatal és determinant per a llur creixement i els
d'iniciativa netament privada. Foren els anys de les
grans construccions sindicals a la Mariola (que suposaren el 97% de l'edificació global del barri) i a Balàfia
(on suposaren el 70% ). A més, l'Obra Sindical del
Hogar construí el grup José Antonio on després hi
hauria el polígon núm. 1 -que només tenia les cases
militars llavors-, i el grup Hermanos Baró Bonet, al
barri vell. Paral·lelament, el Patronato de la Vivienda
Económica y de la Clase Media inicià les seves construccions al barri de les Pardinyes Baixes, d'origen
suburbial.
Els barris on la iniciativa privada superà el 80%
d'habitatges subvencionats són, d'una banda, alguns
dels que ja havien tingut abans uns percentatges
importants: l'eixample sobre l'avinguda Catalunya i la
rambla d'Aragó, i l'eixample delimitat per Prat de la
Riba, Alcalde Porqueres, la ronda i el carrer del
Dr. Fleming. A aquests dos sectors, i amb percentatges similars, s'afegeix el de la plaça de les Missions,
que inicià aquells anys la seva edificació.
En el grup que se situa entre el 50% i el 80%
d'habitatges de promoció privada subvencionada hom
hi troba la resta d'eixamples del marge dret del Segre i
el barri de Cappont. Al Camp de Mart, que aquests
anys experimentà un gran creixement, superant el 9%
del conjunt de la ciutat, només per sota del barri sindical de la Mariola i de Balàfia, la promoció estatal i la
privada apareixen combinades. A la resta de sectors, la
promoció és netament privada.
Els sectors per sota del 50% d'habitatges amb
l'ajut de l'Administració són dos del barri històric, dos
de creixement suburbà (Torre-serona i la Bordeta) i els

Notes
8 La major part de la superfície d'aquest sector fou de propietat militar fins
a fin als dels anys quaranta, quan l'Ajuntament permutà aquests terrenys (i
els del recinte de la Seu vella i alguns altres solars dispersos del barri vell)
pels que ocupen avui les casernes del Gardeny. La urbanització del secto r
R .C.G. n ° 5 • jullo ll987 • vo lum 11

fou feta a partir dels anys cinquanta i de dues maneres diferents: cedint sòl
a organismes promotors ofici als per a la construcció d'habitatges (Obra
Sindical del H ogar, Patronato de la Vivienda Económica y de la C lase
Media) i subhastant solars a la iniciativa privada per a afavorir l'edificació .
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sectors rústics. Allà, i llevat del centre comercial que
assolí el 46% d'habitatges amb subvenció, els percentatges són molt baixos, per sota del 25 % .
Entre 1958 i 1964, primera etapa de vigència de la
llei d' habitatges de renda limitada en la seva variant de
subvencionats, la utilització de la normativa per part
de la iniciativa privada fou massiva, comptant el conjunt de Lleida amb un 80% d'habitatges amb un tipus
o altre de subvenció. La promoció directa de part de
l'administració o d'organismes paraoficials, en canvi,
minvà .de forma sensible (passà d'un 49% els anys
1954-57 a un 6% els set anys posteriors). Les grans
promocions oficials havien acabat pràcticament;
només als inicis dels anys setanta ressorgiren i malgrat
llur importància absoluta no assoliren ja els percentatges que havien tingut aquells primers vint anys. La
promoció privada que ja comptava amb professionals
assentats, assumí pràcticament la construcció de la
ciutat. Indubtablement, la possibilitat d'ús massiu de
les subvencions a la construcció d'habitatges contribuí
tant a l'increment de l'edificació com a la seva professionalització.
Aquests anys, nou dels vint-i-quatre sectors en
què ha estat dividida la ciutat de Lleida, i entre ells
alguns de major percentatge en l'edificació global de la
ciutat, compten amb més del 95 % d'habitatges amb
subvenció. En alguns hi ha encara promoció directa de
l'Administració (el Camp de Mart, Balàfia i les Pardinyes), però de dimensions menors -llevat de les Pardinyes Baixes- que la promoció privada subvencionada.
Els altres sectors configuren..els eixamples menys edificats del marge dret del Segre i el barri del Cappont,
on les grans promocions d'habitatges ja hi són netament presents.
La resta de la ciutat manté pràcticament percentatges superiors al 75%: el centre històric i el barri
vell, els eixamples més immediats a ells i els barris
d'origen suburbà menys evolucionats (com Torreserona i la Bordeta). Només els barris d'origen marginal i els sectors rústics se situen per sota del 75 %. Els
primers per causa de l'existència de moltes edificacions
preexistents que foren legalitzades aquests anys. Els
sectors rústics i de segona residència assoleixen els
majors percentatges de llur història; al sector 24è (partides rurals) s'arriba al 56% d'habitatges amb subvenció, moltes vegades atorgada a edificacions de segona
residència.
Entre 1965 i 1967 la concessió de subvencions a la
iniciativa privada es reduí considerablement; del percentatge mitjà del 80% per al conjunt de la ciutat, dels
deu anys anteriors, hom passà al 40% aquests tres
anys, i el 1966 s'arribà al 21% tan sols. El nombre
d'habitatges construïts el 1965 i el 1966 és menor que
els del 1964, sobrepassa, però, el d'anys anteriors. El

Foto 7: Edificis de promoció privada subvencionada al barri de la Bordeta
(FotO: Margarida Nadal)

1967 ja foren construïts més habitatges que el 1964,
i les qualificacions però d'habitatge subvencionat
sobrepassaren, així mateix, el 50%.
Dos sectors, l'eixample entorn de la plaça de les
Missions i el barri del Cappont, superaren el 70%
d'habitatges amb subvenció, per causa de la incidència
de les cooperatives d'habitatge i de les grans promocions en la construcció d'ambdues àrees. En canvi, els
tres sectors de la ciutat històrica i alguns eixamples que
havien tingut un percentatge màxim d'habitatges subvencionats, se situen per sota del 35%, al costat de
barris d'hàbitat marginal, com Torre-serona, i de les
partides rurals. Entre el 35 % i el 70% d'habitatges
subvencionats, apareixen alguns sectors d'eixample
del marge dret del Segre, així com la Bordeta i les Pardinyes Baixes que ja iniciaren la construcció privada
d'una certa envergadura. Cal destacar també que el
Secà de Sant Pere, a diferència d'altres barris d'origen
marginal, i per haver-hi una edificació important que
no obeia a legalitzacions, se situava en el42% d'habitatges amb ajut de l'Administració.
Entre 1968 i 1970 els percentatges d'habitatges
que compten amb l'ajut de l'Administració tornaren a
ésser similars als del període anterior a les restriccions
en la qüalificació d'habitatges, per bé que lleugerament inferiors. Per al conjunt d'habitatges construïts,
el percentatge de que comptaren amb subvenció d'iniciativa privada ascendí al 77% del total; un 7% més
per causa de la promoció directa de l'administració.
Dos sectors amb un tipus de promoció ben diferent, el barri del Cappont, totalment de promoció privada, i el polígon de Santa Maria de Gardeny, en les
R.C.G. n" 5 • juliol 1987 • vo lum 11
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Foto 8: Edificis carac[er ístics del Patronato de Viv ienda s Militares
(Foto: Margarida Nadal)

seves primeres edificacions de promoció estatal, superaren el 95 % d'habitatges construïts amb subvenció.
Entre el 75% i el 95%, hom troba els eixamples del
marge dret del Segre, llevat del sector entre Ferran, el
riu i l'estació, i el Joc de la Bola, a més dels barris de
la Mariola, Balàfia, les Pardinyes Baixes i la Bordeta,
els tres primers ja d'absoluta promoció privada i amb
predomini d'operacions mitjanes i grans quant al
nombre d'habitatges per edifici, mentre que el darrer
s'incorporà més tardanament a aquest procés i no
comptava amb presència d'edificació estatal anterior.També un sector del barri vell amb molt poca edificació apareix dins d'aquest grup.
Per sota del 75% hom compta els barris d'origen
marginal, les partides rurals i el sector de la residència
de la Seguretat Social, els sectors del centre històric i el
barri en torn de la carretera de la Torre-serona, tots
ells amb percentatges molt baixos de creixement i, per
tant, de participació en l'edificació de la ciutat. Amb
un creixement més elevat destaquen dins d'aquest
grup l'eixample entre Ferran i el riu, i el sector del Joc
de la Bola i del Camp d'Esports. El primer és situat a
l'entorn del 50%, probablement perquè és una àrea
urbana on la renovació és encarada a la construcció
d'edificis comercials i d'habitatges cars. El Joc de la
Bola enregistrà el percentatge més alt, el 71%, prop
dels demés sectors de l'eixample, malgrat que en
aquells anys foren realitzades promocions especials,
difícils d'inserir en la normativa de subvencions (dues
promocions grans són clubs que ofereixen habitatge i
diversos serveis de manteniment i d'alimentació), cosa
que fa baixar el percentatge global.
R .C'.C. n " 5 • julioll987 • volum IJ
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Per als anys 1979 i 1980, quan entrà en vigència la
normativa sobre habitatges de protecció oficial, els percentatges tornaren a baixar respecte els anys anteriors .
La promoció privada subvencionada se situà en el
47% del total d'habitatges construïts, igual que la promoció lliure; el6% restant respon a una única promoció del ministeri d'Obres Públiques al polígon de
Santa Maria de Gardeny. Aquest sector, juntament
amb el del Cappont, que havien mantingut els percentatges més elevats els períodes anteriors, continuaren
aquesta dinàmica amb el 100% i el 92% respectivament de promocions oficials. També sobrepassaren el
75% bona part dels eixamples del marge dret i els
barris de les Pardinyes Baixes i de Balàfia. A l'extrem
oposat, amb menys del40 % d'habitatges de promoció
oficial, hom hi troba dos sectors del centre històric, els
barris d'origen marginal i dos sectors d'eixample, el
Camp de Mart i el polígon núm. 1, aquest darrer se
situà per primera vegada en uns percentatges de promoció lliure que sobrepassaren els de promoció oficial.
En una avaluació dè conjunt, el fet que hom entén
més significatiu és que la iniciativa privada ha aprofitat, si més no en aquells sectors on la promoció privada té una presència forta de professionals (com els
eixamples, o alguns barris perifèrics que amb els anys
han evolucionat cap a formes d'eixample i de blocs
alts) els períodes de major facilitat per a l'obtenció de
subvencions per a l'edificació. Així, durant els períodes 1957-64 i 1968-78, quan les qualificacions d'habitatges amb ajut estatal eren en torn del 80%, fou quan
el promotor privat realitzà la part de les edificacions.
Entre 1957 i 1964, la iniciativa privada realitzà 6.056
habitatges enfront els 4.403 del cartoze anys anteriors.
Entre 1968 i 1978, els promotors privats construïren
15 606 habitatges, enfront els 14 589 dels vint-i-set
anys anteriors (8 533 sense comptar els anys 1957-64).
Si hom observa els mapes d'ambdós períodes, pot
comprovar com els sectors d'edificació preferits foren
els de construcció màxima aquells anys, preferentment eixamples i barris on la promoció profesional i
de dimensions grans era majoritària.

Recapitulació
En aquest article ha estat estudiada, d'una banda,
la importància de l'actuació promotora que s'acollí a la
protecció oficial a Lleida entre 1940 i 1980, i, d'altra,
la incidència en l'espai intern de'la ciutat d'aquest tipus
d'edificació . Això ha permès trobar algunes connexions entre la política de l'habitatge i el paper del sector de la construcció en el procés d'acumulació per a
cada un dels moments de creixement de la ciutat.
A grans trets, hom pot establir una periodització
que que diferencia dues etapes on el comportament de
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la promoció privad,a i de l'estatal són diferents i que
corresponen a canvis en la normativa sobre els ajuts.
Fins al 1958, any en que entrà en vigor la normativa
d'habitatges subvencionats, la característica predominant del comportament en la promoció immobiliària
és la de la utilÍtzació relativament feble dels ajuts per
part de la promoció privada, juntament a una activitat
constructora molt activa de part de l'Administració.
Durant aquest anys, el problema de l'habitatge estimulà la creació de formes heterodoxes d'assentament a
la perifèria urbana, alhora que empenyé l'Estat a la
creació de barris d'habitatges socials, en un intent no
reeixit d'evitar la consolidació dels barris marginals i
de donar aixopluc a la població nouvinguda. Fruit
d'això fou el fet que prop del 30% dels habitatges
construïts durant el període ho fossin per organismes
oficials o paraoficials. Altrament, mentre que gairebé
un 50% dels habitatges foren promocionats sense cap
mena d'ajut estatal, menys d'una quarta part ho foren
a partir de la utilització de la legislació sobre habitatges bonificables i sobre habitatges de renda limitada en
la seva primera època. Foren els precedents del que
seria després la utilització massiva dels ajuts per part
de la promoció privada.
El comportament de l'actuació immobiliària privada per comprendre el paper del sector de la construcció en l'acumulació d'aquests anys, ha d'ésser
contextualitzat dins les formes predominants d'edificació, així com de les característiques pròpies del
promtor immobiliari. En un altre treball (VILAGRASA,
1983) vaig arribar a la conclusió que fins a finals dels
anys cinquanta la tipologia de l'edificació feta a Lleida
responia a cases de dimensions reduïdes, dirigides a la
utilització directa del promotor, i només subsidiàriament cap al mercat de l'habitatge; quant a les característiques del promotor apareixia també una presència
dèbil de l'immobiliari professional és a dir, d'un sector
de l'edificació capitalitzat i madur. Respon així a
l'època del creixement urbà que Manuel de SolàMorales qualificà el 1974 de capitalisme pre-financer,
d'extensió horitzontal de la ciutat, des de la perifèria
cap al centre, a partir de l'aparició de barris marginals,
d'àrees suburbanes i de barris d'habitatges socials
creats per l'administració que permeten una valoració
global del sòl urbà i que preparen la construcció posterior de les àrees intersticials.
En aquest context no és d'estranyar ni l'elevada
actuació estatal ni els modestos percentatges de participació de la promoció privada en l'edificació protegida, malgrat l'existència d'una primera llei d'habitatges bonificables i de la primera normativa sobre
habitatges de renda limitada que, tal com ha assenyalat Agustín Cotorruelo, foren creades per absor-

bir l'atur obrer i per estimular la indústria de la
construcció, en el primer cas, i per incentivar en
part la iniciativa privada a la construcció d'habitatges, en el segon. .
A partir de 1958, amb la llei d'habitatges subvencionats, fou "reforçada la línia de garantir al
capital privat una rendibilitat en la construcció d'habitatges" (HORACIO CAPEL, 1975). Així, el problema de l'habitatge és posat en mans de la iniciativa
privada, mentre que el sector públic només "complementa, estimula, supleix ... " el sector privat
(CARME MASSANA i FRANCESC ROCA, 1973). Els
percentatges d'actuació en l'edificació per al cas de
Lleida són prou il·lustradors d'aquest canvi en la
política de l'habitatge. Entre 1958 i 1980, el 70%
dels habitatges realitzats al municipi foren d'iniciativa privada i comptaren amb algun tipus d'ajut oficial; contràriament, només el 6% respongué a l'actuació directa de l'Estat. Fou durant la vigència de la
normativa sobre habitatges de renda limitada; llevat
del període restrictiu de 1965 a 1967, quan la iniciativa privada es recolzà més en la protecció oficial,
arribant-se a percentatges entorn del 80% dels habitatges construïts.
A partir de finals dels anys cinquanta hom
comença a detectar canvis substancials en la forma
de l'edificació i en les característiques del promotor
immobiliari. Progressivament s'anaren implantant
les actuacions de dimensions grans, amb sectors de
blocs alts edificats per la iniciativa privada, alhora
que el professional de la construcció s'anava afermant com el gran agent dominant en la producció
d'habitatges. La penetració del capital financer en el
negoci urbà implicà, durant aquest període, l'atapeïment vertical de l'espai creat en els decennis anteriors; es van edificar espais entre perifèria i centre
urbà, es densificaren els barris d'hàbitat marginal i
els d'origen suburbà, i es van incrementar en llur
conjunt, les volumetries permeses dins de tot el casc
urbà.
En aquest context, la política de l'habitatge
només pot ésser definida com una política de suport
a l'acumulació de capital basada en l'edificació;
aquest fet és més evident quan apareix un sector de
l'edificació (per cert, cada cop més difícil de destriar
del de la construcció) concentrat i amb capacitat
inversora derivada del recolzament financer 9 •
Notes
9 El recolzament directe al sector de l'edificació per part de l'Estat a través de
crèdits , subvencions , exempcions. fiscals, etc., és , d'altra banda, una pràctica habitual de l'Administració als països d'economia capitalista. En aquest
R .C.G. n o 5 • julio ll987 • volum 11
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Foto 9: Vista ge neral d 'un sector de casc ant ic degradat de Lleida, darrera l' església de Sant Joan

U na remarca darrera pot il ·lustrar la manca de
lligam entre la política estatal de protecció de l'habitatge i l'actuació efectiva en el problema de l'habitatge. Els mapes que mostren l'edificació protegida a
partir de l'any 1957 per sectors i barris posen de
relleu l'actuació indiscriminada de la promoció a
qualsevol àrea urbana, independentment de la categoria social, s'hi inclouen els eixamples del marge
dret del Segre, àrea d'expansió immobiliària gran i
amb una gran qüantitat d'habitatges per a les classes
Notes
sentit hom pot consultar els treballs de Manuel Castells (1981 ), per al cas
de França o de Michael Stone (1978}, per al cas dels Estats Units.
10 Citat per Carme Massana i Francesc Roca (1973, pàg. 224).
R.C.C. n " 5 • jultoll987 • volum 11

de major poder adquisitiu. Aquest fet està en consonància amb el que passava a la resta de l'Estat si hom
fa cas de les declaracions de Vicente Mortes Alfonso
quan era ministre de l'habitatge: " ... Es mas que
posible que en algún momento -ciertamente contra
la voluntad de la Administración- se hayan producido abusos de los beneficios que protegen la construcción de viviendas, construyendo a su amparo
viviendas de lujo o de recreo .. .. " 10

Joan Vilagrasa i Ibarz

Professor titular de Geografia
Humana . D irector del Departament
de Geografia i Historia de l'Estudi
General de Lleida
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LA DIFUSIÓ DE LA GEOGRAFIA
A ESPANYA A LA FI
DE LA DÈCADA 1910-1920:

EL SUPLEMENT D'HISTÒRIA
I GEOGRAFIA DEL DIARI ....EL SOL"
L'objecte de la comunicació que es
presenta és mostrar un panorama clarificador de la difusió de la Geografia espanyola a la fi dels anys deu i la primeria
dels vint. Hem fet servir, com a mitjà
fonamental per portar a terme aquesta
empresa, els articles apareguts al suplement de Geografia i Història del diari
"El Sol" entre el desembre del 1917 i el
gener del 1920, que han estat degudament classificats i recollits a la ressenya
bibliogràfica adjunta .
"El Sol" neix al llindar dels anys vint,
que es pot considerar com la dècada de
l'apogeu de les grans empreses periodístiques .
Amb el suport prestat per la Compañía Papelera i per l'empresari Urgoiti,
amb experiència en diaris de la talla d"'El
Imparcial", el diari té un finançament
prou folgat per permetre's la compra de
maquinària moderna i la creació d'una
xarxa de corresponsals eficaços (Salvador
de Madariaga, Joaquín Montaner i
Ortega y Gasset, entre d'altres). El seu
format clar, la seva organització encertada en les seccions, així com la seva
informació i els seus comentaris, el van
avalar aviat com el diari espanyol de més
qualitat de l'època.
Pel que fa al seu contingut, es nota a
tots els seus números un desig de trencar
amb la vella Espanya, oligàrquica i de
cacics. Per això, el diari no només es
converteix en el parlament de totes les
forces progressistes del país, sinó que
inicia, des de la seva fundació, una
intensa tasca pedagògica que podríem
denominar d'informació-formació.
En aquest sentit, "El Sol" participa
tant del regeneracionisme com de la continuació del moviment krausista. Sota el
primer aspecte englobem totes les reacR.C.C . n" 5 • julioll987 • volum 11

cions de caràcter fonamentalment polític : la consciència de la problemàtica del
país, la necessitat de crear un nou ordre
social i polític i la conveniència d'evitar
un esclat revolucionari, tot propiciant,
en canvi, un procés de reformes de les
institucions de l'Estat.
Pel que fa als continuadors del moviment krausista, les preocupacions filosòfiques i metodològiques del krausisme de
l'època de Giner de los Ríos certament
han passat a un segon pla (Eloy Terrón,
1969; i Elías Díaz, 1973). En aquesta
etapa es nota una preocupació constant
per l'elevació del nivell cultural dels
espanyols i pel desplegament de les activitats científiques. La tasca 'dels suplements va adreçada en aquesta direcció.
Els suplements, dedicats a pedagogia i
instrucció pública -dilluns-, a biologia i
medicina -dimarts-, a ciències socials dimecres-, a història i geografia -dijous, a enginyeria i arquitectura -divendres-,
a dret i legislació -dissabte--, i a agricultura i ramaderia -diumenge-, aprofundien le~ últimes informacions sobre els
temes tractats i formaven l'opinió de tots
els lectors interessats. La coexistència
d'aquests dos fins, populista i intel·lectual, més patent l'últim que no el primer,
va ser, evidentment, difícil, cosa que,
juntament amb l'elevat preu del diari,
explica en gran part la seva escassa tirada
(menys de 80 000 exemplars).
L'ideari progressista d'"El Sol " mor el
1931, fruit de les pressions d'Alfons XIII
contra un diari obertament antimonàrquic i republicà. L'amenaça de pressions
econòmiques, fetes des de la corona contra la Papelera, obliguen Urgoiti a vendre les accions d"'El Sol ", que ràpidament són comprades per un grup de
fidels monàrquics.

El suplement d'Història i Geografia
surt puntualment el primer dijous després de la fundació del diari, 1'1 de
desembre de 1917. La seva aparició és
pràcticament constant durant els primers
dos anys. Tanmateix, la seva assídua
publicació és interrompuda el gener de
1920, i el substitueix, sense cap explicació de la direcció, un suplement dedicat
al cine. Després d'aquesta data ja no
torna a sortir.
Malgrat que tots els suplements tenien
un sol full (llevat el de ramaderia i agricultura, que podríem considerar el suplement en el sentit actual de la paraula), la
seva estructura era variada. Es componien d' un article principal a tres o quatre
columnes, una secció, anomenada "Libros y revistas", on es comentaven llibres o articles d' Història i Geografia, i
una última columna anomenada "Libros
recibidos", que recollia bibliografia interessant, que algunes vegades es comentava després a la secció "Libros y revistas". El repartiment entre els temes
d'Història i els de Geografia era exactament equitatiu, sobretot pel que fa als
articles.
El suplement era dirigit per Alfonso
Reyes, director del Centro de Estudios
Históricos, per als temes d'Història, i per
J. Dantín Cereceda, pel que fa a la Geografia.
Dantín Cereceda (1881-1943) va ser,
com se sap, un geògraf de sòlida formació científica. Llicenciat en Ciències
Naturals, va accedir a la càtedra d' Agricultura a Baeza, el 1922 va aconseguir
l'anàloga de l'Instituta de San !sidro de
Madrid, que va compartir anys més tard
amb la càtedra de Geografia històrica de
l' Escuela Social.
Al llarg de ia seva vida va publicar més
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Foto 1: Juan D amín Cereceda

de quatre-cents treballs i diverses obres
de considerable importància dins la Geografia espanyola de l'època, entre les
quals cal citar Síntesis fisiogrdfica de la
Península Ibérica (1912) i Ensayo acerca
de las regiones naturales de España
(1922). La seva vàlua científica el converteix en un personatge imprescindible en
la majoria de les societats i comissions
científiques, motiu pel qual fa nombrosos viatges.
La direcció de Dantín Cereceda pel
que fa als articles de Geografia va donar
al suplement un caràcter únic quant a
objectius i mètodes, sense que al llarg
dels dos anys s'apreciés cap tendència
geogràfica diferent. Hi va ajudar en bona
mesura el fet que la majoria dels articles
portessin la seva signatura, tret de les
excepcions de set articles (núms. 10 a
16), escrits pel biòleg Mairano Potó, i
.dos més, mancats d' interès , dels professors A.Revenga Carbonell (50) i A.
Reyes (51) . El predomini de Dantín
Cereceda també es nota a la secció "Libros y revistas", on la seva firma gairebé
acapara la totalitat dels comentaris.
Per tot això, el suplement ens proporciona, de forma molt directa, una imatge
esbiaixada del concepte de Geografia,
sense que s'hi noti el pes d' altres corrents
espanyols que poguessin haver existit a
l'època. Tanmateix, la seva anàlisi detallada ens ha de permetre no només completar el nostre coneixement sobre el

pensament de Dantín Cereceda, smo
captar també, d' una manera directa, les
aportacions i les aplicacions de la Geografia a la societat del moment .
Els 51 articles publicats al suplement
han estat classificats en set grups temàtics:
1. Concepte i mètode de la Geografia.
2. Geologia i geomorfologia.
3. Climatologia.
4. Geografia de les nacionalitats.
5. Regions naturals.
6. Cartografia i estadística.
7. Altres articles .
Alguns d'aquests articles constitueixen
una síntesi atapeïda de realitzacions anteriors. Així, els escrits classificats al primer grup provenen en part de la memòria presentada el 1915 per J. Dantín
Cereceda a la junta de Ampliación de
Estudios amb el títol d"'Evolución y
concepto actual de la Geografía Moderna". Igualment, alguns escrits sobre la
geomorfologia i la climatologia de la
península provenen de la "Síntesis fisiogr:ífica de la Península I bé rica", editada
per primera vegada el1912.
La majoria dels articles, però, constitueix un preludi de futurs treballs a realitzar pel geògraf espanyol. Aquest és el
cas dels articles englobats sota l'epígraf
de regions naturals, que serien recollits i
reelaborats pel mateix autor en el seu
Ensayo acerca de las regiones naturales
de España, publicat el 1922, al pròleg del
qual escriu : "lo que en paginas siguientes
se contiene es, en parte, síntesis primeriza,
no del toda elaborada, de algunos trabajos anteriores de su autor, aparecidos,
entre otras publicaciones, en "El Sol" y en
su pagina especial de Historia y Geografía . En parte también y mayor que la primera (edición) era has ta ahora inédito ".
El mateix s'ha de dir dels treballs referents a les diferents nacionalitats europees, que van ser recollits pocs anys més
tard als toms li i III de la seva Geografía
Moderna (1923), on es fa una anàlisi descriptiva de les diferents nacions del continent eurasiàtic i americà .
Així, doncs, cal dir que la majoria dels
articles apareguts al suplement d"'El Sol"
constitueixen una primícia dels importants treballs que aquest geògraf espanyol desplegarà en anys posteriors .
En el primer conjunt d'articles, els
anomenats de concepte i mètode de la
geografia, Dantín es proposa clarament
dos fins paral·lels . D'una banda, divulgar

per al lector espanyol de l'època les fites
més importants de la història del pensament geogràfic, i, de l'altra, difondre allò
que l'autor anomena la "nova geografia".
La nova geografia és evidentment la que
es fa als EUA, a Alemanya i, recentment,
a França : "tenemos hoy la clara impresión de que a partir de fecha relativamente reciente v enimos asistiendo a la
creación y elaboración de una nuev a
Geografía [Humboldt, Ritter, Richtofe~ , Davis] fruto saz onado en todas partes, sólo en brote en España" (1) .
En aquest punt, l'autor fa una crítica
de la situació de la disciplina a Espanya,
on distingeix tres variants: la Geografia
històrica, convertida en auxiliar de la
Història; la Geografia política, que defineix com a especialització d' aquesta
última en limitar-se exclusivament al
moment actual de la Història; i la Geografia estadística, con-sistent en la mera
enumeració de localitzacions i dades
sense cap grau de relació .
La proposta de Dantín és certament la
d'impulsar una Geografia física i una
Geografia humana que adquireixin sentit
per elles mateixes . Per aconseguir aquest
objectiu, subordina la Geografia humana
a la Geografia física, i aquesta última al
domini de les ciències naturals, aspecte
que considera fonamental.
Es tracta, per tant, d'una concepció
ambientalista derivada de la necessitat de
sustentar la disciplina en les ciències
naturals, que constituiran una garantia
segura de cientificitat.
En aquest sentit, Dantín és especialment clar pel que fa al mètode, el qual no
ha de limitar-se a una mera descripció de
fets sinó que ha de cercar lleis universals
com a forma d'interpretar els fenòmens
geogràfics que s'esdevenen en la realitat :
"La geografía presente, lo contrario parecería reñido con su educación científica y
su actual concepción, no se limita a describir: después de obtener los rasgos dominantes, explica e interpreta, buscando las
leyes con el rigor del que especula" .
La geografia és, doncs, per a Dantín
una única disciplina que s'ha de regir,
tant en el seu vessant físic com en
l'humà, pel mateix mètode científic.
Dantín Cereceda coneix àmpliament la
concepció possibilista, com ho demostra
a l'article El geógrafo Vidal de la Blache
(8), amb data del18 d'abril, publicat, per
tant, després de la mort recent de l'investigador francès, on el geògraf espanyol es
R.C'.G . n " :> • juliol 1087 • vo lum 11
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monografies (78), o sobre estacions llunyanes però ben conegudes pels geògrafs
(76).
Després, hi hauria els anuaris meteorològics publicats recentment com a font
útil per a tot aquell que s'interessi per
aquests temes.
I, finalment, encara, els articles referents a temes que afecten el ciutadà normal i especialment l'agricultor. Aquest
aspecte de la climatologia i J'agriculrura
sembla interessar la direcció del diari,
que, a part del suplement d ominical,
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Foto 1: Pàgina de història i geografia del diari .. El Sol "

manté en el més pur determinisme, tal
com ho suposa el suport donat a la sèrie
d'articles de M. Potó amb l'expressiu
títol d'El moldeamiento de la v ida por el
medio .
La geomorfologia i la geologia són per
a Dantín els fonaments científics de la
disciplina geogràfica. Al suplement d"'EI
Sol" apareixen, en efecte, una gran varietat de temes referents a aquesta secció,
alguns dels quals de caràcter detallista,
fet que contrasta amb altres seccions, que
tenen un caràcter més monogràfic.
Dantín Cereceda comenta i escriu
sobre la tectònica, la sismologia, el glaR.C .C. n " 5 • julioll9 87 • vo lum 11

cialisme i una sèrie de monografies geològiques sobre territoris concrets de la
península. Cal destacar que, en aquests
estudis de Geografia física, incorpora les
teories evolucionistes del geògraf W.M.
Davis en la seva concepció del relleu.
Respecte als articles i a la bibliografia
comentada sobre climatologia i biogeografia, cal destacar tres finalitats precises .
De primer, el comentari d'una bibliografia d'ús exclusiu de geògrafs i generalment referida a temes de climatologia
dinàmica (75) -molt en boga després de
les recents aportacions sobre dinàmica
atmosfèrica fetes per l'escola noruega-,

publica una sèrie de dades meteorològiques d' estacions espanyoles, amb l'objectiu manifestat pel diari d'informar els
agricultors sobre l'estat del temps. En
aquesta mateixa línia de saber per a preveure, Dantín Cereceda escriu dos articles sobre el gebre i la boira.
De totes les seccions analitzades, la
denominada Geografia de les nacionalitats potser sigui la més interessant i més
viva de les publicades. Els temes de Geografia política que apareixen al suplement
se centren en dos fets : la reestructuració
de les fronteres després de la Primera
Guerra Mundial i el protectorat conjunt
franco-espanyol del Marroc.
Després de la sigi~atura de la conferència de la pau, el 1919, es mantenen
importants desajusts fronterers i etnogràfics sobre els quals la Geografia centrarà la seva atenció i als quals intentarà
d'aportar solucions.
Una sèrie d'articles que escriu Dantín ·
Cereceda a "El Sol" són estudis monogràfics de nacionalitats, no d'Estats. Hi
fa una descripció del territori habitat per
aquests pobles en base als següents paràmetres: extensió, relleu, hidrografia, clima, vegetació, demografia i etnografia;
ordre que es corresponia amb una clara
jerarquia de dependència. Aquests estudis de nacionalitats serviran de fonament
per a l'aplicació de la Geografia a la
majoria dels problemes fronterers.
Ens trobém llavors amb una geografia
enormement activa: no es limita exclusivament a informar, sinó que proposa
solucions a la problemàtica geopolítica
del moment.
Dantín Cereceda comença per assenyalar l'artificiositat d'algunes fronteres
en què nació i Estat no coincideixen, i
preveu la seva inestabilitat. Proposa com
a caractensnca diferenciadora d'una
nacionalitat l'estudi de les regions naturals i l'anàlisi etnogràfica i demogràfica
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com a mitjà per arranjar els conflictes
entre nacions: metodologia que ell
mateix aplica a l'article titulat La propiedad de la costa da/mata (34).
El tema del proteccionisme espanyol al
Marroc és secundari respecte a les conseqüències geopolítiques de la Primera
Guerra Mundial; no hi ha cap article
sobre aquesta qüestió, només dos llibres
comentats (89 i 90). Tanmateix, sembla
que el públic espanyol estava molt atent
als naixents moviments insurgents de les
càbiles i, en definitiva, a la pèrdua d'estabilitat en aquella colònia. N'és una prova
la petició pels lectors de bibliografia
(119), que la direcció del diari satisfà
ràpidament.
Sobre el tema de les regions naturals,
"El Sol" publica set articles (36 a 42) firmats per Dantín Cereceda. Al primer, El
sentimiento geogrdfico del regionalismo,
Dantín es pronuncia en contra d'una
limitació de les regions, i indica que: "los
elementos y factores originarios de la conciencia nacional son ciertamente en primer término la comunidad dellugar geogrdfico del que nacen las costumbres, y la
analogía de intereses y sentimientos" .

Ens trobem per tant davant un concepte similar al del mode de vida explanat
per Vidal de la Blache, però sense cap
possibilitat de decisió humana i, en canvi, sota l'influx predominant del medi
geogràfic.
Es tracta en definitiva d'una postura
oposada a la utilització de la Història
com a instrument d'investigació, ja que
per a Dantín tot fet històric té unes arrels
geogràfiques: "la historia es el agua que
fluye; la geografía, el oculto depósito del
que mana" (36).
Com en el tema de les nacionalitats,
Damín s'oposa a una divisió administrativa en províncies tal com la feta a Espanya, perquè la considera no natural i, per
tant, no geogràfica. L'autor es trobaria
llavors en la mateixa línia crítica de nombrosos intel·lectuals espanyols davant la
divisió administrativa de Javier de Burgos.
Postula, en síntesi, una divisió en 17
regions naturals sota criteris exclusivament fisiogeogràfics; distingeix, dintre
aquestes grans unitats, diferents comarques naturals (43).
En conclusió, valorem positivament la

Ressenya bibliogràfica. Articles i
bibliografia comentada al suplement d'Història i Geografia del
diari "El Sol" (desembre de 1917gener de 1920)

Articles

En aquesta ressenya bibliogràfica s'ha cregut
oportú no respectar l'ordre cronològic en què van
aparèixer els articles, sinó, altrament, fer una classificació temàtica de tota la informació apareguda
al diari "El Sol".
A continuació exposem un resum de les revistes
esmentades en aquest diari:
"Annales de Geographie": S4,76,79, 9S, 96,1 09.
"Comptes Ren dus de l' Académie des Sciences":
S8,S9,67, 71,72,7S,IOO.
" La Géographie" : S3,78,88.
" La Nature": S2,84.
"Scientia": 80.
"Geographical Review ": 89,91,93,97,99.
"Geographical Journal " : 98.
" Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural": 60,62,6S,66,110.
"Boletín de la Real Sociedad Geogr:ífica":
80,90,92,107.
" Rev. Real Academia de las Ciencias Exactas y
Físicas": 74 bis, 113 .
"Trabajos del Museo de Ciencias Geológicas":
64,70.
" La Lectura": 101.
"Madrid Científico": 103 .
"Quaderns d'Estudi": 104.
"Rev. Castellana": liS.

Conceptes i mètodes de la Geografia
I . Concepto presente de la Geografia
Moderna I . J. D ANTIN CERECEDA.
3-4-1919.
2. Concepto
presente de la Geografia
Moderna Il. La Geografía en la Edad
Media. J. DA NTIN CERECEDA. 24-4-1919.
3. Concepto presente de la Geografía
Moderna 111. La Geografia del Renacimiento. J. DANTIN CERECEDA. 29-S-1919.
4. Concepto presente de la Geografía
Moderna IV. J. DANTIN CERECEDA.
26-6-1919.
S. Concepto presente de la Geografia
Moderna V. Alejandro de Humboldt.
] . DANTIN CERECEDA. 13-11-1919.
6. Estada actual de la Geografia Botanica I.
J. DA NTIN CERECEDA. 17-7-1919.
7. Estado actual de la Geografia Botanica Il .
J. DANTIN CERECEDA. 24-7-1919.
8. El geógrafo Vidal de la Blache. J. DANTIN
CERECEDA. 18-4-1918.
9. El geólogo P. Chaffot. J. D ANTIN CERECEDA. 24-7-1919.
10 . La Geografia de la vida. Mariano PoTO.
3-10-1918 .
Il. La Geografia de la v ida . La ecologia.
M. PoTO. 12-12-1918.
12. El moldeamiento de la vida por el medio I.
M. PoTO. 2S-9-1919.
13 . El moldeamiento de la vida por el medio Il .
M. PoTO. 13-11-1919.

tasca d'"El Sol" a l'hora de difondre els
temes més importants per a la Geografia
espanyola del moment. Els seus articles i
informes posen el lector espanyol en
contacte amb els coneixements i problemes més colpidors del moment: les conseqüències geopolítiques de la guerra, el
protectorat marroquí, la divisió regional,
la climatologia en relació a l'agricultura,
etc. Constitueix així una veritable contextualització de la geografia vigent.
Gran part de l'èxit d'aquesta tasca es
deu a la codirecció del suplement de
Dantín Cereceda, que al llarg dels seus
escrits es defineix com un geògraf naturalista i de metodologia clarament positivista.
Desitjo agrair la col·laboració oferta pel Departament d'Història Contemporània d'Espanya que
em va permetre la lliure utilització dels seus ,
recentment adquirits, microfilms sobre el diari
"El Sol", i a la Hemeroteca Nacional de Madrid
que va facilitar a la Revista Catalana de Geografia
el negatiu sobre el diari "El Sol " per a ser publicat.

Agustín Gamir
Llicenciat en Geografia
Becari del Departament
de Geografia Humana de la
Universitat Complutense de Madrid

14. El
dio
IS . El
dio
16. El
dio

moldeamiento de la vida por el melli. M. PoTO. 20-11-1919.
moldeamiento de la vida por el meIV .. M. POTO. 27-11-1919 .
moldeamierlto de la vida por el meV. M . PoTO. IS-1-1920 .

Geologia i geomorfologia
17. La juventud de la Tierra. Halagadoras promesas. J. DA NTIN CERECEDA. S-9-1918.
18. Los terremotos sentidos en España durante
los años /9/6-/917. J. DANTÍN CERECEDA.
3-7-1919.
19. Reproducción interesante. J. DANTÍN CERECEDA. 2S-9-1919.
20. Los macrosismos del S.E. de España.
J- DANTIN CERECEDA. 2S-9-1919.
21. Levantamiento reciente de la Meseta Central de la Península. J. DANTIN CERECEDA.
IS-1-1920.
Climatologia
22 . Las escarchas de /9/5 en España. J. D ANTIN
CERECEDA. 7-8-1919.
23. Las nieblas de España de /9/6. J. DANTIN
CERECEDA. 14-8-1919.
24. Las corrientes marinas y las minas a la deriva. J. DANTIN CERECEDA. 14-8-1919.·
Geografia de les nacionalitats
2S. La Geografia de las nacionalidades. J. D ANTfN CERECEDA. 14-2-1918.
26. Las nacionalidades de Austria-Hungria.
J. DANTIN CERECEDA . 7-11-1918.
R.C.G. n" 5 • juliol 1987 • volum 11

geografia 55
27 . La futura Afe mania. J. DANTfN CERECEDA.
28-11-1918.
28. Los eslav os de Hungría meridional. J. DANTfN CERECEDA. 19-12-1918.
29 . La gran Servia . J. DANTfN CERECEDA.
26-12-1918 .
30. Po/onia. ]. D ANTfN CERECEDA . 30-1-1919.
31. La gran Rumania. J . DANTfN CERECEDA .
27-2-1919.
32 . Etnografia de los yugoslav os. J. DANTfN
CERECEDA, 17-6-1919.
33. Magiares y rumanos. J. DANTfN CERECEDA.
31-7-1919.

n Úft fTIJfiUflfl fl flV/fi ~Oftfl dii/f!lfltil¡ } DM¡TtN C ERECEDA . 6-2- 1919.
35 .

L o s gc ó g r ccf o s y

la

C o,.,f e r e nc:ia de l a

P az .

j . DANTÍN C ERECEDA . 10-6-1919.
Regions naturals
36. El sentido geografico del regionalismo.
j . DANTfN CERECEDA . 26-9-1918.
37. Las regiones natura/es de España. I. J. DANTfN CERECEDA . 21-3-1918.
38 . Las regiones natura/es de España. Il.
J. DANTfN CERECEDA. 11-4-1918.
39. Las regiones natura/es de la Península I bérica . III. j . DANTfN CERECEDA . (Inclou un
mapa), 29-8-1918.
40. Las regiones natura/es de España. IV Asturias. j . DANTÍ N CERECEDA . 27-6-1918.
41. Las regiones natura/es de España. La Alcarria. j . D ANTfN CERECEDA. 8-1-1920.
42. El caracter de la poblaciòn mediterranea .
j. DANTfN CERECEDA. 25-7-1918 .
Cartografia i estadística
43 . El reliev e de España. Estado actual de la
carta topogrdfica. j. DANTfN CERECEDA.
10-1-1918.
44. Estado actual de la cartografia . J. DANTfN
CERECEDA. 28-8-1919.
45. Nuev as hojas del M . T.N.. J. DANTfN CERECEDA . 25-9-1919.
46. Plano topogrdfico de La Granja . J. DANTfN
CERECEDA . 21-8-1919.
4 7. Las ho ras y los meridianos de Gorlitz y de
Pueb/a Tormesa. J. DANTIN CERECEDA.
9-5-1918.
48 . Cuarto centenario del primer viaje alrededor de/ mundo . J . DANTfN CERECEDA.
18-9-1919.
49. El censo de poblaciòn . Antonio MIQUEL.
31-3-1920. Suplement de Ciències socials i
econòmiques .
Altres articles
50. Misce/dnea geogrdfica. A. REVENGA CARBONELL. 13-6-1918.
Sl. La musa de la Geografia. A . REYES.
11-7-1918.

Llibres i revistes
comentades
Concepte i mètode de la Geografia
52. Un precursor en Geologia , Hehnstaedt.
"Rev. La Nature" , 12-1-1918. n° 2 .311.
Comentat per ].D .C. 31-1-1918. Article
escrit per DELAUNAY
53. Le Père de Foucault. A. BERNARD. "Rev.
La Géographie", XXXI n° S, set . 1918,
.París. Comenta J .D .C. 7-3-1918 .
54. P. Vida/ de la B/ache 1845-1918. GALLOIS.
"Rev. Annales de Géographie" , any XXVII
n° 147. ComentaJ .D.C. 27-6-1918 .
Compendis de Geografia
SS. Compendio de Geografia Unwersal. I. CRO·
SELLES. Comenta j.D.C. 4-4-1918 .
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56. Geografia física y astronòmica, P . VILA i

Geografia Universal y Geografia de España
y Portugal, P. VERA. Toms I, li, III, Barce-

Cata/uña, ]. ALMERA COMAS. Comenta
].D.C. 10-7-1919.
74. El Mioceno marino de Muro, GOMEZ DE

lona, 1915. ComentaJ .D.C. 20-6-1918 .
57. Geografia. Guia y plan para su estudio.
Edit. Patronato de huéffanos, Madrid,
1918. R. BELTRAN i ROZPIDE. Comenta
].D.C. 25-7-1918.

LLARENA. ComentaJ.D.C. 16-10-1919.
74 bis. N uevas consideraciones sobre el problema de la At/antis, FERNANDEZ NAVARRO. " Rev. Real Academia de las Ciencias
de Madrid". Tom XV, pp. 537-552. Madrid
1917. ComentaJ .D.C. 4-4-1918.

Geologia i Geomorfologia
58 . Contribuciòn al conocimiento de la tectònica

Climatologia i biogeografia
75. Los mov imientos generales de la atmòsfera,
GARRIGOU-LA NGRANGE. "Comptes Rendus de l'Académie des Sciences". Tom

de Asturias: la significaciòn de los milonites
de Arnao, TERMIER. "Comptes rendus de

Acadêmle des 9clences". Tom

/1
CLXVI.
P arís \9HL Com g nt:.l J. D .C . lh- 5 - 19 18 .

ax~t~p . J ~ JnGmffim ].nC
17- 10- 1918 .

59. Contribuciones al conocimiento de la tectò-

76. Estación pluv iométrico-nival de Tcherrapunji, ZIMMERMANN , "Annales de Géographie" , any XXVII, París 1918 . Comenta
].D.C. 24-10-1918 .
77. Resumen general de las observaciones efec-

nica de Asturias: pliegues hercinianos, pliegues pirenaicos, acarreos nunmulíticos y acarreos postnunmulíticos, TERMIER . "Comptes
rendus de l' Académie des Sciences". Tom
CLXVI , pàgs. 793-799. Comenta J.D .C.
18-7-1918.
60. El terremoto de 1504 en Carmona y Los

Alcares, con nota adicional del Sr. H. Pacheco, BoUSAR. "Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natu ral", tom XVII I.
Pàgs . 115-126. ComentaJ.D.C. 18-4-1918.
61. Sismologia pura y sismologia aplicada,
N. N EUMANN. Comenta ].D.C. 23-101919.
62 . Las erupciones de fecha històrica en Canarias, f ERNANDEZ NAVARRO. "Memorias de
la Real Sociedad española de Historia Natural ". ComentaJ.D.C . 18-12-1919.
63. Estudios geogrdficos. Alteraciones litorales,
la ria de A v eiro, L. SCHALWALBACH. Lisboa
1918. ComentaJ.D.C. 28-2-1918.
64. Glaciarismo cuaternario en los Montes Ibéricos, CARANDELL i GOMEZ LLARENA.
"Trabajos del Museo Nacional de Ciencias
Geológicas". Sèrie Geologia, n° 22.
ComentaJ.D.C . 6-6-1918.
65 . Nueva contribuciòn a la glaciologia de Credos. Las Hoyuelas del Hornillo , H. VILLAR.
"Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural", Tom XVII. 1917.
Comenta J.D .C . 28-2-1918.
66 . La estratigrafia del Moncayo, G OMEZ LLARENA. "Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural", Tom XVII , des,
1917. ComentaJ.D.C. 28-2-1918.
67 . Ensayo de Coordinaciòn cronològica de los
tiempos cuaternarios, CH . DEPERET .
"Comptes Rendus de l' Académie des Seiences". Tom CLXVI. Comenta ].D.C.
18-7-1918.
68. Geologia y Paleontologia de Alicante , jiMÉNEZ DE CISNEROS. "Trabajos del Museo
Geológico Nacional", Sèrie 21. Comenta
].D.C. 13-6-1918.
69. Bosquejo geològico-històrico de la actual
prov incia de Almeria, J. GODOY RAMÍREZ.
Edir. Sempere, Almeria, 1917. Comenta
J.D.C. 2-5-1918 .
70 . Observaciones geològicas de la is/a de
Gomera. "Trabajos del Museo Nacional de
Ciencias Naturales" . Serie geològica n° 23.
Comentaj.D .C. 27-2-1919.
71. El Cambrico de la Sierra de Córdoba .
H . PANCHECO. "Comptes Rendus de
I'Académie des Sciencies". Tom CLXVI.
p.p . 611-614. París, 1918. ComentaJ.D.C.
18-7-1918.
72. Sobre la existencia de grandes mantos de

recubrimiento en la provincia de Cadiz ,
L. GENTIL. "Compres Rendus de l'Academie des Sciencies" . Tom CLXVI. p.p. 1 003
a 1 005. París 1918. Comenta J.D .C.
1-8-1918.
73. Apuntes sobre los terrenos pliocénicos de

tuadas durante el año 1917 en el Observatorio Meteorológico de la Univ ersidad de
Valladolid, L.G. FRADES. Comenta ].D.C.
16-5-1918.
78. E/ clima de Francia, REGELSERGER. " La
Géographie". Tom XXXI n° 6,8 . Pàgs. 415425. Any 1916-17. Comenta J .D .C.
2-5 - 1918.
79. T rayectoria de las minas f/otantes en el

Atlantico Norte y en el Océano Glacial
durante y después de la guerra, S.A.S.
ALBERT, príncep de Mònaco. "Comptes
Rendus de l'Academie des Sciences". Tom
CLXVII pp 1.049-1.056. Comenta ] .D .C.
10-4-1919.
80 . Los bosques de la parte sur del val/e medio
del Duero, BLAZQUEZ-jiMÉNEZ. "Bolerín de
la Real Sociedad Geognífica" . Tom LX,
pp 114-136. Madrid 1918. Comenta J .D .C.
16-5-1918 .
81. Resumen de las observaciones efectuadas en

las estaciones del Servicio Meteorològico
español durante el año 1916. Observatorio
Central Meteorológico . Cinc volums .
Madrid 1918. ComentaJ.D.C. 14-11-1918.
82 . Anuario del Observatorio Meteorológico de
Madrid. Dirección General del Observatorio Mereorológico de Madrid . Comenta
].D .C. 24-1-1918.
Geografia de les nacionalitats
83 . Los elementos geogrdficos de la guerra,
C. VALLAUX i BRUNHES. "Rev. Scientia" ,
vol. XXII, n° 70, feb. 1918, pp. 111-124.
ComentaJ.D.C. 14-3-1918 .
84 . Las fronteras lingüísticas en Europa. R.M.
"Rev . La Nature", n° 2.312 , 19-1-1918.
ComentaJ .D.C. 21-2-1918 .
85. La France de /'Est. VIDAL D E LA BLACHE.
ComentaJ .D .C. 1-12-1917.
86. Alsacia, Lorena y Europa . L. GALLOIS .
"The Geographical Review " . Tom V,
pàg . 333, Nova York, 1918. Comenta
] .D.C. 26-12-1918 .
87 . The Strategic Geography of the Great
Power. VAUGHA N CORNISH . Ed . George
Philip
&
Son.
Comenta J .D.C.
19-12-1918 .
88 . Una nueva Geografía de Noruega,
CH . RABOT. "La Géographie", XXXI, no
6, 8. ComentaJ.D.C. 16-5-1918 .
89 . Estudios marroquíes, A. BLAZQUEZ. "Bolerín de la Real Sociedad Geografica",
"Rev. de Geografía Colonial y Mercantil". Tom XV, no 2, feb . 1918. Comenta
].D.C. 25-4-1918.
90. La zona de influencia española en

Marruecos. Descripción geogrdfica de
Melilla, A. DEL VALLE. "Bolerín de la
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Real Sociedad Geografica" . Tom XV,
pp. 201-242. 1918. Comenta ].D .C .
5-9-1918 .

Demografia i Geografia econòmica
91. El crecimiento de las ciudades americanas,
L.V . ROTH . "The Geographical Review",
vol. V . ComentaJ.D .C. 1-8-1918 .
92. La producción y el comercio de trigo, A .B.
"Boletín de la Real Sociedad Geografica" .
"Rev . de Geografía Colonial y Mercantil". Tom XV, n• 2, març 1918. Comenta
].D .C. 9-5-1918 .
93. Las rutas aéreas a Australia, GRIFFITH
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26-12-1918.
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ComentaJ.D.C. 24-4-1919.
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Mayor del Ejército para la formación y
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Comenta).D.C. 24-4-1919.
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Marruecos. Ressenya bibliogràfica publicada el 7-8-1919. Inclou 25 cites . Cites
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AGFA, mitjançant la seva Divisió de Sistemes
Gràfics, ha anat desenvolupant el més ampli i
sofisticat material per a la reproducció cartogràfica
segons el avanços tecnològics que en aquest
camp s'han succeït.
De la projecció ortogonal a mà s'ha passat ala
fotografia per satèl·lit.
I, AGFA, un cop més, es col·loca, també dins
d'aquest sector, a la capdevantera.
Les seves pel·lícules especials per a mapes i
planells s'ajusten a qualsevol original, atots els
formats, atota mena de maquinària i cobreixen
totes les necessitats reprogràfiques industrials,
oficines de dibuix, electrònica i cartografia,
fotografia aèria i industrial, etc.
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també, al 'vostre llibreter, us ofereix
la possibilitat de conèixer les nostres
publicacions i el seu contingut.
I si preferiu rebre'l per correu , cal que
ompliu la butlleta que hi ha al peu
d'aquest anunc i.

materials impresos, gràfics i fins i tot
àudio-visuals i és per això que s'ha
creat la Llibreria de la Generalitat
instaHada a la Rambla dels Estudis, 118.
Aquest catàleg , que trobareu a
l'esmentada llibreria i que podeu sol·licitar,
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LA CAMANCHACA.
CAPTACIONS D'AIGUA AL DESERT
D'ATACAMA
Vorejant l'Oceà Pacífic hi ha un a
estreta franja de deserts costaners que
s'estenen de forma constant des del terç
nord de Xile, fins quasi el límit septentrional del Perú . Són gairebé 3 700 quilòmetres ininterromputs de terres àrides.
La qual cosa representa que, de tots els
deserts del món situats a la banda occidental dels diferents continents, aquest
és el més llarg de tots. Tres factors determinants que han anat formant, al llarg
dels an ys, aquestes immensitats desolades: l'anticicló del Pacífic Sud, el corrent
fred del Perú i la serralada dels Andes .

Foto 1: Vista global d'un d iamant atrapabo ires

L'anticicló càlid del Pacífic Sud, situat
a cavall del paral ·lel 30° S, manté un flux
permanent de vent cap a la costa. A la
part de llevant d'aquest nucli d'altes
pressions, i ja a tocar de la costa sudamericana , hi ha una inversió molt forta
de temperatures a les capes d'aire entre
els 300 i 1 500 metres sobre el nivell de la
mar . Per damunt de la capa d'inversió,
l'aire és sec i calent . De resultes d'aquesta
sequedat i de la inversió tèrmica, les pluges hi són molt migrades.
El corrent fred del Perú, que corre
seguint la costa vers el nord, accentua les

(Foto: Francsc Lleal i Galceran)

característiques dels vents tropicals procedents del Pacífic. Les masses d'aire
marítim carregades d'humitat, en trobar
el corrent superficial d'aigües fredes, es
va saturant i es formen, al mateix temps ,
unes boires molt denses i persistents,
enganxades a la costa americana . Alhora,
les boires fan de filtre de la radiació solar,
i l'evaporació de l'aigua de mar queda
molt limitada, principalment durant els
mesos de l'hivern austral.
El gran conjunt muntanyós dels Andes
representa un obstacle insalvable, un
veritable mur infranquejable que limita,
altera i a voltes quasi impedeix, l'intercanvi entre les masses d'aire dels dos vessants, atlàntic i pacífic , de la serralada . A
l'estiu les masses d'aire càlid marítim
bufen sense entrebancs cap a la zona
muntanyenca, per haver-se debilitat, i
fins i tot haver desaparegut, tant la inversió tèrmica com les boires costaneres .
Llavors, a la banda dels Andes que dóna
al Pacífic, hi ha precipitacions a altures
de més de 2 500 metres per damunt del
nivell de la mar . D 'aquestes pluges
estiuenques (gener-febrer-març), que es
produeixen a l'interior, els habitants de
la costa nord de Xile i sud del Perú en
diuen hivern bolivià (jigura 1) .
La suma d'aquestes tres influències
(anticicló, corrent marí i serralada) configura un clima uniforme i molt suau a les
costes peruanes i a les del nord de Xile .
Les característiques d' aquest clima són:
poca diferència entre les temperatures
diürnes i nocturnes, una amplitud relativa molt limitada entre les temperatures
d'estiu i d'hivern , un a humitat de l'aire
molt elevada i quasi nul· la precipitació.
El corrent d'El Niño (The Holy Child
current) i el desert d' Atacama
El marc presentat fins ara es veu,
alguns anys, alterat per l'aparició d'un
corrent marí, procedent del nord, que té
unes aigües molt càlides i d'una relativa
baixa salinitat. Anualment, pels volts de
Nadal (d'aquí pren el seu nom), les mas-
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ses d'aigua costaneres, al nord de la ratlla
equatorial, es posen en moviment vers el
sud. En la seva ruta, seguint la costa de
l'Equador cap a latituds més meridionals , arriben, aproximadament, fins a la
zona del golf de Guayaquil (lat. 2° o 3°
S) . Normalment, les temperades aigües
del nord aturen el seu avanç a alta mar
del gran entrant format pel riu Guayas, i
es barregen amb les aigües fredes del
corrent del Perú. Aquestes aigües, precisament aquí, canvien de cop de rumb,
per endinsar-se ja clarament cap a l'oest,
Pacífic enllà, sumant les seves forces a les
del corrent Equatorial Sud.
De tant en tant, i sense saber massa bé
com, les masses líquides continuen cap a
migjorn sense parar-se i arriben fins i tot
a l'altura del Callao (lat. 12° S) . En casos
veritablement excepcionals, com el de
l'any 1983, el fenomen que comentem va
aconsegui r fer notar les seves influències
fins molt més al sud del tròpic de Capricorni (Valparaíso, 32°). L'augment de la
temperatura de l'aigua de la mar pot arribar a atènyer 7 i soc per sobre de les normals , i l'any 1983 arribà als 10°C .
La mitjana d'avanços inusitats d'El
Niño és d'un cop cada set anys, però, de
fet, no hi ha cap llei fixa al respecte. En
els 140 anys que van del 1791 al 1931 , hi
ha hagut 12 avanços veritablement anormals del corrent càlid .
La presència de les aigües del nord té
conseqüències importantíssimes pel que
fa a la meteorologia i a l'oceanografia .
Per una banda, els organismes marins
que viuen al mig del corrent fred del
Perú, des del plàncton fins al peix, es
moren i ocasionen veritables catàstrofes
ecològiques i econòmiques. Per altra
banda, l'estroncament del corrent fred
permet la formació d'impressionants
masses de núvols que deixen caure xàfecs
devastadors, els quals actuen amb ràbia
al damunt d'unes terres on no plou mai i
ocasionen erosions i desfetes molt difícils
de reparar.
L'interval entre dos anys de maltempsades osciJ.la molt, i pot anar des d'un
any per l'altre fins a trigar un màxim de
34 anys a repetir-se, com entre els anys
1891 i 1925.
El cor del desert d' Atacama presenta
notables particularitats que el diferencien
clarament dels deserts costaners de Xile i
Perú . La carena litoral del Pacífic, a la
part septentrional de Xile, és molt elevada, moltes vegades puja a mil metres o

Hivern (maig-novembre)
Easterlies

5000

Aire càlid
intermig del Pacífic

Desert sec

Estiu (desembre-abril)

5000

I

..<.a
"O

3000

1000

-

Fig. 1: C ondicions atm osfèriques d' hivern i d'estiu al desert costaner

més d'altitud sobre el nivell de la mar,
quasi a frec de costa, la qual cosa fa que
el muntanyam aturi el pas de l'aire marí
humit i fresc . Per tant, el cor del desert
d' Atacama, situat entre la carena litoral i
els Andes, té unes característiques de
desert continental: baixa humitat atmosfèrica i una amplitud tèrmica que és el
doble que la de la costa. A causa de l'altitud, la radiació solar hi és colpidora, i la
pluja, totalment desconeguda . Això fa
que Atacama hagi esdevingut sinònim de
desert absolut.
Recursos d'aigua a la costa nord de Xile
i al desert d' Atacama
Els recursos d'aigua a tota la regió

estudiada són molt limitats . L'únic riu de
curs permanent al desert atacameny és el
Loa, que drena una vasta àrea de 33 910
km 2 • Aquest riu porta un cabal d'aigües
d'entre els 5,9 i 2,2 m3/seg. El Loa, com
tots els cursos d'aigua que tenen les fonts
al vessant de marina dels Andes, és de
règim torrencial, la qual cosa fa que el
80% de la seva descàrrega anual sigui
durant els cent dies de la temporada
estiuenca (gener-febrer-març). La resta
del desguàs, 20% del total, va escolantse, lentament, al llarg del que queda
d'any .
Els mesos més crítics del riu són els
que van del juliol fins al novembre, i,
malgrat no quedar mai eixut del tot, el

Lloc

Dies l'any Temperatura ec)
Clar Núvol Màx Mitj Min

lquique
Canchones

66
264

113
8

31,3
35,8

17,8
17,2

8,0
0,7

Humitat Rel. %
Precp
8
2
7 CelC.%
mm
A.M. P.M. P.M.
78
72

68
23

76
34

60
20

0,4
0,0

Taula 1: Informació climàtica d'Iquique (20" 12' S) al desen de la costa de Xile, i de Canchones (20" 15' S) al cor del
desen d'Atacama. (A . C ORNEJO, 1970)
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cabal de les seves aigües resta molt limitat. A l'època de les grans torrentades la
qualitat de l'aigua és excel·lent per al
conreu de les hortes, a conseqüència de
la gran càrrega de sediments que porta en
suspensió. Però, aleshores, es presenten
problemes per al seu aprofitament industrial, la producció d'energia elèctrica, i,
també, per a l'ús urbà.
Hi ha d'altres corrents superficials
d'aigua, com són els «rius» Lluta, Azapa, Lauca i Camarones, però són només
corrents temporers, que quas1 sempre
estan secs i que a les èpoques de més gran
sequera, triguen més d'un any a tenir
sortida directa a la mar.
Els aqüífers del desert d'Atacam a són
molt pobres. L'any 1965 hi havia enregistrats 170 pous, amb una producció
total de 3,8 m 3/seg. (DONOSO i MALTE,
1967). A la immensa plana del desert del
salnitre l'aigua subterrània és molt salada. Malgrat tot, s'empra per a les indústries del coure i del salnitre, i per a la
població urbana. La resta, encara ha de
servir per donar vida a 13 400 ha d'hortes
(CORNEJO, 1970).
Arreu, el problema fonamental és
donat pel mal aprofitament dels recursos
existents. A tota la zona desèrtica del
Pacífic Sud, la clau que limita el desenvolupament és l'existència o no d'aigua. Cal
actuar de forma coordinada per tal que
l'Administració i els usuaris es posin
d'acord, tant en els nivells de consum
particular, com en els nous projectes
econòmics i industrials que es poden
tirar endavant. A les zones àrides s'ha de
canviar el concepte de producció per unitat de superficie, pel de producció per
unitat d'aigua (CORNEJO, 1970) .

Conreus
principals

Consum
d'aigua,
m 3/ha

Mesos
de reg.

Cultura Chimú any 1200 D.C.
Cotó
12 000
Blat de moro
9 500
Mongetes
6 300
Actualment
Arròs
Alfals
Canya
de sucre

8
6
4

24 000
24 000

6
12

25 000

12

Taula 2: Comparació de co nreus a la vall de Chancay.
(D ELAVAUD, sense pub!. )
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Cal cercar, a cada lloc i moment, quins
són els conreus més adaptats a la regió i
eliminar espècies foranes, que consumeixen més quantitat d'aigua que no pas les
tradicionals plantes autòctones . Al
mateix temps, s'ha de veure quan deixa
de ser rendible subministrar més quantitat d'aigua de reg a una parceJ.la determinada (chacra), per tal com arriba un
moment en què els augments de producció no compensen l'excés d'aigua utilitzada.
A molts llocs del desert litoral sudamericà hi ha menys hectàrees de conreu
a l'actualitat que abans de la conquesta
espanyola. Un conjunt de raons han anat
portant a la situació actual. Tant els
mochicas (200 A.C.) com la cultura de
Nazca, van establir complicades xarxes
d'irrigació que aprofitaven l'aigua d'una
forma molt més racional que avui en dia .
Alguns dels canals de regatge, mines i
galeries que recullen l'aigua subterrània
procedent de les muntanyes, encara ara
són en bon estat i els utilitzen els camperols . Les mines que capten l'aigua s'anomenen a la zona puquíos, i són molt semblants als qanats de l'Iran (GONZALEZ,
1934). Per posar un exemple del que
s'exposa, al segle xv la vall de Chancay
(Perú) tenia 71 000 ha conreades, i l'any
1655 només en quedaven en explotació
unes 54 000.
La raó fonamental d'aquesta disminució de terreny conreat és donada per les
diferents espècies plantades en aquestes
dues èpoques . Els indis empraven quasi
tota la terra per plantar-hi cotó, blat de
moro i mongetes, mentre que, actualment, s'hi produeixen fonamentalment
plantes introduïdes, com l'arròs, l'alfals i
la canya de sucre.
Els indis de la cultura Chimú tenien un
perfecte coneixement de les tècniques
d'irrigació, i estaven totalment adaptats
al medi (ENGEL, 1966), cosa que no es
pot pas dir dels actuals amos de la terra,
que actuen pensant solament en els rendiments econòmics, i no tenen altra
obsessió que la d'optimitzar els beneficis
a costa del que sigui . No entra, per tant,
dintre els seus plantejaments possibilitar
l'augment del nombre d'habitants de la
vall.
Les antigues cultures indígenes tenien
un respecte quasi sagrat per les bones
terres de conreu, i no les utilitzaven mai
per construir-hi habitatges permanents.
Per la qual cosa les seves grans ciutats
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Foto 1: Un dia mam a t ra pa boi r~ s més perfeo.:ionat
(Foto: Fra ncsc Lleal i Galceran)

-Apule, Chan-Chan (la metròpoli Chimú
de 100 000 h.), Cajamarquilla, Pachacamac, etc.- es bastien sempre en terres
marginals, o bé als inservibles i estèrils
replans de les muntanyes.
Ben altrament, els espanyols no seguiren uns sistemes d'actuació tan assenyats. Totes les ciutats aixecades pels conquistadors -Piura, Trujillo, Lima, Ica,
etc.- s'edificaren al bell mig de les terres
més riques . D'aquesta manera, es van
perdre ja per sempre enormes extensions
de les fèrtils planes al·luvials . (CORNEJO,
1970).
Antofagasta, la gran capital del desert
Al mig de la gran badia Moreno s'alça
la ciutat d'Antofagasta, capital de la
segona regió xilena, que té actualment un
quart de milió d'habitants. Aquesta zona
és la més desèrtica del món, i l'índex
anual de pluges va de O a 1 m i m. L'aigua
ha de venir a Antofagasta d'uns 400 km
lluny , d'un punt de la serralada dels
Andes a 4 000 metres d'altitud. Hi ha
dos aqüeductes, l'un és de propietat particular -l'antiga conducció d'aigua dita
dels anglesos-, i l'altre, més modern, és
propietat estatal. A la zona d' Antofagasta no hi ha cap riu; no hi plou mai, i
els pocs corrents d'aigua subterrània són
molts salabrosos . L'organisme encarregat del subministrament d'aigües és el
SENDOS (Servicio Nacional de Obras
Sanitarias), dependent del Ministeri
d'Obres Públiques.
El con sud-americà té el greu pro-

62

ciències de la Terra

blema de l'existència d'arsènic a les seves
aigües. Sembla ser que aquest fenomen
no és només produït pel gran vulcanisme
de la zona, car els països andins de la part
septentrional de Sud-amèrica (Colòmbia, Equador i nord del Perú), malgrat
ser també molt afectats pels fenòmens
volcànics, no tenen quantitats tan elevades d'arsènic a l'aigua corrent. En canvi,
Argentina, Xile, Uruguai, Bolívia i Paraguai han de patir greus problemes d'arsènic a les seves aigües. Segons les normes
americanes el màxim tolerable per al consum humà, és de cinc parts d'arsènic per
cada 100 000 000 d'aigua.
A Antofagasta, lloc clau del problema
de l'arsènic, tenim, per a la gran població
de la ciutat, que la vella conducció d'aigües sols en porta dues parts. Però la
nova en té set, i a voltes encara més . Per
la qual cosa, abans de donar-la a la
població, s'han de fer costoses operacions de reducció per deixar-la només
amb dues parts d'arsènic .
S'ha de tenir present que a Alemanya,
l'any 1985, es dictaren unes normes
segons les quals les aigües servides a la
població no poden tenir cap part d'arsènic. Les estacions reductores de la ciutat
d' Antofagasta baixen el contingut nociu
fins a, més o menys, 2/ 100 000 000.
Això es fa mitjançant la floculació, operació que consisteix a posar sulfat d'alumini a l'aigua per neutralitzar l'arsènic.
Aquestes operacions produeixen una
aigua no gaire bona, amb restes d'arsènic, alumini i bor com a principals elements contaminants.
Ens trobem, doncs, amb una de les
moltes zones del món on l'aigua és cara,
de mala qualitat i escassa. Una població
d'un quart de milió d'habitants necessita
cada vegada més aigua. Si prenem un
mínim de quatre litres per persona i dia,
ens trobem, ja d'entrada, amb una
demanda directa, sols per al consum
humà, de més d'un milió de litres per
jornada. Malgrat que, principalment per
controlar-ne el consum, l'aigua és cara,
en realitat el ciutadà no arriba a pagar, ni
de molt, el cost real d'aquest producte
tan indispensable.
El procediment actual, amb sistemes
reguladors de pressió per aturar l'enorme
força de caiguda de les aigües que baixen
d'un nivell tan alt, plantes d'arsènic,
estanys d'alimentació i filtrat i quilòmetres i quilòmetres de canonades, és molt
costós.

Foto 3: Vista del desert d'Atacarn a amb arbres regats amb l'aigua atrapad a de les bo ires (f oto: Fr"'ncesc Llealz Galcerc.Jn)

A part dels elements verinosos, l'aigua
porta també molta calç i magnesi . Ambdós productes, bé que no són dolents per
a l'organisme humà, donen molta duresa
a l'aigua, i cal tractar-la per poder-la
emprar per rentar. Malgrat tots els tractaments anunciats, es necessita molta
més aigua i detergent del que és normal a
altres zones, cosa que comporta un gran
malbaratament d'aigua.
Cal tenir present que una de les darreres reparacions fetes només a una de les
canonades, al tram que va des de la costa
fins a Calama (ciutat de la pampa salnitrera a cent-cinquanta quilòmetres d' Antofagasta), va costar més de seixanta
milions de dòlars. El sistema actual, per
les característiques que s'han exposat, té
una gran vulnerabilitat (guerres, terratrèmols, fallades mecàniques, etc.). Es
tracta de cercar amb urgència sistemes
alternatius per facilitar aigua de bona
qualitat a la població .
La zona litoral al sud d' Antofagasta
fins a Caleta Coloso (26° S), una mica al
sud de Taltal, representa uns 300 quilòmetres de costa quasi verge per la seva
inaccessibilitat, tant per mar com per
terra. La serra Vicuña Mackenna,
esquerpa i alta, amb muntanyes que
pugen fins més amunt dels tres mil
metres, defensa, amb un mur difícilment
franquejable, la zona nord de Xile de la
resta del país. Cal no oblidar que el muntanyam desèrtic i feréstec situat al nord
de Taltal marcava, fins a la Guerra del
Pacífic a les darreries del segle passat, la

frontera entre els territoris xilens i boliVIans.
Per anar per terra des del port d' Antofagasta al de Taltal, cal fer-ho per l'interior del país. S'ha de seguir la carretera
Panamericana, que puja fins a tres mil
metres d'altura per tornar a baixar, més
tard, de mica en mica, fins al nivell de la
mar. Així, un tranquil i curt viatge de
poc més de cent milles per via marítima,
es converteix, anant per terra , en una
difícil i llarga travessia a través de la
ferren ya serralada.
La costa és molt rica en proteïnes marisc , algues i peix-, però, com que és
tan abrupta i accidentada, el desembarcament només es pot fer amb bots de
goma. Curiosament, s'utilitza ara un sistema molt semblant al vell mètode que
empraven els indis changos, únics habitants d'aquestes costes, que anaven amb
bots fets amb pells de llop de mar inflades .
La camanchaca
Al litoral del desert d' Atacama, la
manca d'aigua dolça genera una crisi permanent. Al mateix temps, però, gran
part de l'any una espessa boira oceànica
tapa la costa quasi de forma completa.
Aquest fenomen meteorològic s'anomena camanchaca, mot aimara que significa boira costanera. No és, ni molt
menys, un fenomen local, car són gairebé un milió d'hectàrees de desert absolut al nord de Xile, on les pluges són
pràcticament inexistents, i on, en canvi,
R.C .C. n " 5 • juliol 1987 • vo lum 11
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Fig. 2: Mecanisme de fo rm ac ió de la camanchaca

Foto 4: Vista general del desert amb diversos gin ys atrapaboires

el fenomen de la camanchaca s'hi dóna
d'una manera especialment favorable. El
banc de núvols no deixa anar mai pluja, i
sols en casos excepcionals en cauen lleugers ruixims, que els peruans anomenen
garua .
En realitat, la camanchaca no és cap
boira, és un núvol rasant, i una de les
seves característiques més remarcables és
el fet de ser un fenomen dinàmic. La
boira va sempre, en aquestes contrades,
acompanyada de vent.
Entre la carena litoral i els Andes hi ha
una extensa i elevada pampa, a més de
mil metres d'altura damunt del nivell de
la mar, que rep una gran radiació solar.
Les masses d'aire rescalfades a la gran
planúria, van ascendint, i són reemplaçades per aire marítim carregat d'humitat.
L'aire costaner, en anar guanyant altitud,
va saturant-se, i arriba a la carena ja en
forma de camanchaca (figura 2) .
Les petites gotes d'aigua de la boira
avancen amb gran rapidesa sense precipitar. Les observacions fetes mostren que
la velocitat d'avanç osci·la entre els
2 i els 20 m/seg., amb una mitjana de
8 m/seg. A la camanchaca l'aigua és sempre en estat líquid i la seva temperatura
varía entre un mínim de soc i un màxim
de 18°C. El pas de cada núvol rasant pot
representar entre una i deu hores; la
durada més probable és, però, d'unes
tres hores (ESPINOSA, 1983 ).
La densitat i la persistència de la seva
formació depenen d'una sèrie de factors:
l'hora del dia, l'època de l'any, la distànR .C.C. n " 5 • juliol 1987 • volum 11

(Foto: Francsc Lleal i Galceran )

cia de la costa i l'altitud sobre el nivell de
la mar.
La probabilitat més gran d'aparició del
fenomen és a primera hora de la matinada, i una segona màxima probabilitat
s'escau sobre les 21 hores, mentre que
l'hora del dia amb condicions més desfavorables és al migdia solar. Hi ha dies a
l'hivern, i encara més a la primavera, en
què la camanchaca apareix i desapareix
diverses vegades durant el mateix dia.
Un dels fets que cal remarcar és la
periodicitat i l'estabilitat al llarg de l'any
de la camanchaca. No hi ha períodes de
sequera, i quan aquesta es presenta, no
dura mai més de dues setmanes. Les boires més intenses es formen a la primavera; l'altra estació favorable és l'hivern. A
la tardor disminueixen una mica els seus
efectes, i l'estiu és la temporada menys
afavorida per la seva presència. Hi ha
llocs, però, com la muntanya del Cerro
Moreno, a l'entrada de la badia d' Antofagasta, que no segueixen l'esquema
general i no tenen, a conseqüència de les
seves característiques orogràfiques especials, un mínim estival marcat. Per fer-se
una idea de la importància del fenomen
meteorològic estudiat, cal tenir en
compte que els núvols rasants sols desapareixen trenta dies l'any, i, encara,
aquests no són dies consecutius (ESPINOSA, 1983).
A mesura que ens anem allunyant del
litoral, van augmentant ràpidament les
probabilitats de formació de camanchaca. El màxim absolut es troba a les mun-

tanyes que disten deu quilòmetres de la
costa . Passada aquesta distància òptima,
la disminució és ja progressiva, fins
esvair-se totalment a l'interior.
Al nivell de la mar no hi ha formació
de camanchaca, i tampoc al cor del desert
d' Atacama (2 000 metres d 'elevació
sobre el nivell de la mar). L'altitud millor
de concentració de les boires és, a la
costa atacamenya, la cota dels 850 metres
(ESPINOSA, 1983 ). Les gràfiques de la
figura 3 recullen aquestes característiques.
La humitat de la camanchaca pot ser
capturada per un obstacle vertical encarat
al vent dominant. Antigament, les muntanyes de les costes xilena i peruana
tenien vegetació al vessant de marina, als
nivells on és més intensa la concentració
de la camanchaca (vegetació de !oma) .
Espècies com el tamarugo Prosopis
tamarugo capten l'aigua directament de
l'atmosfera per les fulles, i d'allà la fan
arribar a les arrels. En aquests arbres,
l'obertura de les estomes és màxima quan
la humitat és més elevada.
Investigacions sobre els isòtops estables realitzades a Antofagasta han
demostrat que la vegetació no capta la
humitat dels núvols en funció de les seves
necessitats, ans ho fa en funció de la seva
àrea de superfície, i que les plantes poden
recarregar d'aigua el subsòl, i també
donar vida a petites fonts . Per la qual
cosa no resulta impossible que els aqüífers de la zona siguin productes de la
vegetació (GISCHLER, 1981).
Altres espècies, com el pimiento (S eh inus motle), aturen les gotes de la camanchaca amb la seva ampla capçada i produeixen una pluja que rega els entorns de
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un ecosistema. Es troba, veritablement,
sols a un pas del col·lapse total.
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Fig. J: Probabilitat de iormaci ó de la camanchaca segons
les hores del dia, les estacions de l'any , la distància
a la costa i l'altitud

la planta; i per tots cantons hi ha riques
comunitats de cactus gegantins, quiscos
en el llenguatge popular.
Però un desert és molt més fràgil que
no pas altres ecosistemes; la tala incontrolada d'arbres, la ramaderia excessiva
amb espècies foranes i, principalment,
les necessitats creixents de llenya per a les
mines i per a la població, van anar degradant la vegetació de forma progressiva.
Aquest sistema ha arribat avui en dia a la
pertorbació màxima que pot aplicar-se a

Captació d'aigua amb atrapaboires
Des de fa anys, la visió de l'impressionant núvol sobre les muntanyes va fer
que els investigadors es plantegessin la
manera d'aprofitar aquell gran volum
d'aigua en suspensió. Observaren que,
després de cada camanchaca, la molsa
que cobria les espines dels cactus estava
xopa d'aigua. Així mateix, els líquens
només creixien al damunt de les roques a
la banda de sobrevent, aprofitant la
humitat que els arribava cada dia des de
la mar. Quan a les muntanyes hi havia
una paret especialment llisa i lleugerament inclinada, a sota s'hi feien herbes i
d'altres plantes, que vivien de l'aigua que
de tant en tant regalimava. Hi havia
també el precedent de la néta del Sr.
Humberstone (un enginyer anglès que va
portar una nova tècnica per treballar el
salnitre), que afirmava que el seu avi
comentava que els indis changos de Pisagua treien aigua de la camanchaca posant
pells de llop de mar als pendents de
sobrevent de les muntanyes de la costa.
Feien com una espècie de canal, i l'aigua
recollida la venien després als minaires de
l'interior. Cal tenir present que la pell de
llop marí és d'un cuir molt resistent, i té
un pèl llarg, que pot molt bé condensar
la humitat dels núvols rasants .
Durant els últims trenta anys els investigadors de la Secció d'Energia Solar, del
Departament de Física de la Universitat
del Norte (Antofagasta), no han parat de
treballar per tal d'obtenir aigua de la
camanchaca. Els primers aparells dissenyats (anys 1958-60) empraven, per captar l'aigua, filferro galvanitzat. Per a
períodes curts la cosa funcionava, però
quan l'experiència s'allargava més d' un
any, la pols del desert i els nuclis salins
de l'aire atacameny produïen una gran
corrosió.
L'atrapaboires «611115 >> és un dels
primers models reeixits, invenció del
professor Carlos Espinosa. Consta
essencialment de 1 300 monofilaments
de perlon de 0,5 mm de diàmetre i de 2 m
de longitud, separats entre si per una distància d'1,5 cm.
En posició estrictament vertical atrapa
una part de les gotetes d'aigua que arrosseguen les camanchacas. Aquest model
<figura 4) va ser capaç de recollir 4 1/ dia
al cerro El Mirador. Aquesta muntanya

té mil metres d'altura i és a deu quilòmetres d' Antofagasta. L'experiència es
va seguir durant un període de 745 dies
consecutius, des del 14-12-1961 al
29-12-1963; al cim indicat, la pluja és
nul·la, i l'aridesa, absoluta.
Semblava que tot estava ja resolt, car
es tractaria només d'anar augmentant la
llargada dels fils, i, proporcionalment,
aniria també creixent el volum d'aigua
recollida. En allargar els fils es presenta-

Camancha~
2m

"'

'

.

Fig. 4: Atrapaboires "611115 "

ren, però, greus i insalvables problemes
de resistència de l'estructura als forts
vents del desert . Com que l'artefacte
experimentat ocupava una planta horitzontal d'un terç de m2 , posant una quantitat més gran de fils, distribuïts proporcionalment en 1 m 2 , se'n podria treure
una quantitat d'aigua tres vegades més
gran, equivalent a una precipitació anual
de 4 380 litres. Cal fer notar que es
comptava només l'aigua caiguda al
mateix peu de l'aparell, i que gran part de
la precipitació atrapada als fils queia a
fora, empesa per la força del vent. La
quantitat de 4 380 mm és cinc vegades
més alta que la mitjana de les precipitacions pluvials de tota la superfície de la
terra (900 mm), la qual cosa, tenint en
compte que el treball experimental s'estava desenrotllant al mig del desert
d' Atacama, feia rumiar molt.
Un cop comprovada la possibilitat
d'obtenir volums d'aigua importants de
la camanchaca, calia cercar un artefacte
que complís un gavadal d'exigències.
Els artefactes havien de ser tridimensionals per tal com les petites gotes d'aiR.C .C. n "5 •ju1Jo ll987 •volum 11
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gua dels núvols rasants viatgen tridimensionalment a l'espai; voluminosos, car les
gotetes són molt menudes i cal capturarles d'enormes volums d'aire; desmuntables i portàtils, ja que al desert d'Atacama, com a quasi tots els deserts del món,
l'activitat humana acostuma a tenir un
caràcter transhumant; estables, per evitar
que el vent els tombi; lleugers, per facilitar-ne el transport; rígids, puix que la
font energètica del sistema atrapaboires
prové del moviment de les gotes d' aigua
i no cal compiicar el seu disseny utilitzant mecanismes; resistents, i, per tant,
calia fer-los de materials de durada i difícilment destructibles pels agents atmosfèrics del desert; fàcilment manufacturables, per poder ser utilitzats no solament
a nivell d'investigadors i científics , ans
també per gent senzilla, com poden ser
minaires i indis recol ·lectors de marisc .
Els enemics exteriors més perillosos
eren el vent, el sol, la humitat i la pols.
De molt abans de Crist, ja se sap que
en tota estructura la relació entre el nombre de barres i nusos que la formen té
aquestes tres alternatives :
b > 3(n-2) - rígida
b = 3(n-2) - rígida
b < 3(n-2) - mecanisme
Els físics tendeixen sempre a seguir el
primer cas, però, per economia en el
nombre de barres, s'ha vist que en el cas
de l'octaedre es satisfan les condicions
d'excel·lent rigidesa amb un mínim de
barres .
L'esquelet de l'octaedre format per
vuit piràmides ortogonals té:
n° de barres= 12
n° de nusos= 6

12 = 3 (6 - 2)
b = 3 (n - 2)

Quatre octaedres a l'espai donen origen a una estructura amb aspecte de
tetràpode, a la qual els investigadors del
projecte camanchaca anomenen diamanx, pel fet que es distribueixen a l' espai a la manera dels àtoms de carboni a
un cristall de diamant.
El problema de les estructures no són
les barres, sinó els nusos. Hi ha diversos
sistemes de nusos: lligaments, soldadures, reblons, cargols i femelles, pega, etc.
Però, per a la comoditat a l'hora de muntar i desmuntar, es va veure que la millor
manera d'unir les barres era mitjançant
cargols i femelles: d'aquesta manera, es
pot anar collant el punt d'unió i s'aconsegueix el màxim d'acoblament, alhora que
R.C .G. n o 5 • julloll987 • volum li

Foto 5: Els segons models atrapaboi res

s'evita l'entrada d'humitat i de pols a les
juntes.
Després d'un munt de proves, s'ha vist
que el millor material per aguantar l'ambient del desert costaner era el llautó
(95 % coure, 5% zinc), per la qual cosa es
fan d'aquest material tant les barres com
els cargols i les femelles. Hi ha tres tipus
de barres -neutres, dextrogires i levogires-, totes elles d'igual llargada . Cada
una és de 777 mm X 95 mm i pesa uns
200 grams. Per tal d 'evitar tant el pes
com el cost excessius, les barres són de
tub de llautó de sols un mil·límetre de
gruix . Per a la construcció d'un octaedre
es necessiten 6 barres neutres, 3 de dextrogires i 3 més de levogires.
Muntant quatre diamanx a l'espai es
forma el mòdul macrodiamant, que és
format per setze octaedres. A partir
d'aquí es poden anar acoblant un nombre
infinit de mòduls ja d' una forma repetitiva. Un fet que cal remarcar és que,
donada l'especial disposició de les barres,
en pot fer el muntatge qualsevol persona,
i sense plànols ni instruccions ja va sortint el macrodiamant. S'insisteix molt en

(Foto:

Francsc Lleal i Galceran)

la facilitat del muntatge . Per tal de
demostrar-ho, es feren proves amb analfabets i fins i tot amb nens de cinc an ys,
que repetien el que veien fer als grans.
L' acoblament d'octaedres a l' espai tridimensional permet d'adaptar-se a la
perfecció a la topografia del lloc, que no
sempre és plana ni lliure d'obstacles.
L'experiència ha fet que s'acabessin
adoptant les barres de 777 mm de llargada, car, d' aquesta manera, els operaris
que munten l'estructura dels octaedres
se'n serveixen com a escala o bastida.
Altrament, si es fan les barres de més
d'un metre de longitud , aleshores els
muntadors tenen problemes a l'hora
d' arribar amb els braços als nusos . El fet
de poder instal·lar el macrodiamant sense
l'ajut d'escales, grues, bastides ni cap
altre tipus de mecanisme, difícil de traslladar a zones inhòspites , com ho són les
de les camanchacas, ha estat el que ha fet
guanyar la batalla als diversos tipus de
macrodiamant.
La naturalesa cerca el mínim de despesa de material per aconseguir el màxim
de rigidesa . Mirant algunes algues uni-
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cel·lulars amb el microscopi electrònic,
es veu la gran semblança entre l'estructura de les diatomees i certes carcasses de
macrodiamant. Un fet molt remarcable
és que aquestes estructures presenten el
màxim d'espai arquitectònic lliure . La
qual cosa fa que els buits de les estructures serveixin de canals de circulació
d'aire, sense produir obstacles a l'avanç
del vent. Problemes gravitacionals i de
pes fan que a mesura que es vol anar augmentant l'estructura del macrodiamant,
les barres hagin de ser cada vegada més
primes a la part alta i més resistents a la
part baixa, perquè aquestes últimes han
d'aguantar tot el pes del conjunt.
l nicialment, als aparells atrapaboires
es treballava amb fils de niló, però, per
tal de reduir les dificultats en el muntatge, i aconseguir uns models més econòmics , aviat es canvià el sistema de filaments pel de malla plàstica quadriculada.
Les malles tenen altres avantatges respecte als monofilaments verticals. Les
gotes d'aigua recollides entre les malles
van regalimant d'aquestes a les barres del
macrodiamant, sense ser arrossegades
amb tanta facilitat, com passa amb l'aigua condensada als monofilaments verticals.
Es treballa amb malla mosquitera amb
un 50% de llum , de la corrent que hi ha
al mercat. Es col·loca en forma de faldilla
a l'estructura i, d'aquesta manera, la mà
d'obra no encareix el cost de l'operació.
Les malles han de ser d'un material capaç
de resistir l'atac de la radiac ió ultraviolada que, a les altituds de les muntanyes
de la regió , és especialment destructiva.
Per a la duració de la mosquitera, el
millor fóra posar-la de color negre, però
s'utilitza la de color verd, que és la més
corrent al mercat.
Amb l'atrapaboires macrodiamant
N. 0 781025 instal·lat al Cerro Moreno pel
març de 1979 -donades les condicions
òptimes de la camanchaca en aquest lloc,
car la muntanya puja amb un pendent
molt pronunciat fins als 1 143 metres
d'altitud, enmig d'una península voltada
de mar-, s'aconseguiren precipitacions
artificials, amb una mitjana diària compresa entre 100 i 1 000 litres. Aquesta
estructura té 22 m 1 de base, però es perdien moltes gotes que queien fora dels
embuts recollidors de l'aigua que hi havia
a la base de les potes de l'estructura.
Amb les experiències obtingudes al
Cerro Moreno i a d'altres llocs, s'inicià la

construcció d'un altre tipus de macrodiamant .
Els treballs al Cerro Moreno es portaren durant 400 dies consecutius. Malgrat
que estadísticament s'hauria de recollir
informació durant uns quants anys més,
donada l'estabilitat climàtica de la zona
es poden donar les mitjanes de 380 litres
d'aigua recollits per dia com a fiables.
El N o 820911 té també una forma piramidal, i unes mides de 5 m x 5 m x 4 m.
La seva base abasta una extensió de 30 m1 •
Per recollir les gotes que s'escapen empeses pel vent, hi ha un gran embut de
36 m1 d'extensió a la part baixa de l'artefacte.
Les estructures macrodiamants es
fixen al terreny sense vents de cap tipus,
i aguanten sense perill les ventades més
fortes i impetuoses. Amb el model
820911 s'està intentant de cercar resultats
més generalitzables a tota la costa del
Pacífic Sud.
Els darrers models en experimentació:
N o 830528, anomenats de forma familiar
xemenetes, donen , també, molt bons
resultats .
Projectes d'investigació
ARCA 1984-1985
Els esforços desenvolupats durant
aquests anys pels investigadors d' Antofagasta comencen a donar els seus fruits.
S'ha vist que la boira a zones costaneres
àrides no és un fenomen exclusiu del
desert d'Atacam a. Des de fa temps es
coneixen fenòmens semblants a Namíbia, illes de Cabo Verde, Canàries,
Hawaii, zones del Carib, Mèxic, Oman,
etc ... , per la qual cosa la UNESCO ha
decidit ajudar i coordinar els diversos
investigadors i destinar, al mateix temps,
partides econòmiques a fi de tirar endavant els diferents estudis ja iniciats.
La seu de la UNESCO a París té un
programa Hidrològic Internacional. A la
reumo de l'any 1982 (ROSTLAC,
Regional Office for Science and Technology for Latin America and the Caribbean), alhora que d'altres 32 projectes,
va aprovar l'anomenat "Aprovechamiento de las Nieblas Costeras (Camanchacas) en las Zonas Aridas del Pacífico
Sur".
El projecte ARCA 1984-1985 està,
doncs, directament vinculat a la UNESCO.
En aquest projecte xileno-peruà s'han
instal·lat cinc artefactes macrodiamants
N o 820911, inventats i construïts a An-
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tofagasta, a diverses zones de la costa:
Lomas de Lachay (100 km al nord de
Lima), Pasamayo (30 km al nord de
Lima), Los Nidos (30 km al sud d'Antofagasta), El Tofo (60 km al nord de La
Serena) i Cerro Brillador (30 km al nord
de La Serena).
Amb els resultats comparats de totes
aquestes captacions d'aigua de la camanchaca, s'ha presentat l'informe de la
UNESCO a The l nternational Conference on Arid Lands, Present and Future,
celebrat l'octubre de 1985, a Tucson,
Arizona (EUA). S' ha calculat que, addicionalment a les respectives contribucions nacionals, caldrà una suma d'entre
500 000 i 750 000 dòlars, per tal que el
projecte tingui una durada mínima de
cmc anys.
L'estudi per a la utilització racional de
la camanchaca és un subprojecte específic
en el marc del Projecte Regional Major.
Aquest punt ha estat d'una importància
cabdal, tot i que hi ha hagut grans reduccions de pressupostos a conseqüència de
la sortida dels EUA i de la Gran Bretanya de la UNESCO. Els fons del projecte "Camanchaca" s'han reduït a
menys d'un terç del total inicial. Però ,
malgrat tot, estalviant els recursos al
màxim, comptant els diners disponibles
una vegada i una altra, gràcies a l'entusiasta i desinteressada dedicació de tOt
l'equip de treball, el projecte "CamanR.C.G. n" 5 • julioll987 • volum 11
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causa de la bona condició de la fotosíntesi, s'aconsegueixen, per exemple, deu
tallades d'enciam o de bledes a l'any.

Foto 7: Vista del desert am b la cam anchaca

chaca" no s'ha aturat
vant.

continua enda-

Centre experimental Los Nidos
El centre experimental Los Nidos es
troba situat al cim d'una muntanya, a uns
30 km al sud d' Antofagasta. És a 900
metres d'altura, i els aparells atrapaboires
s'han col·locat al vessant de marina,
orientats vers el sud-sud-oest, en la
direcció dels vents dominants, curulls
d'humitat. Per arribar-hi cal prendre,
venint d' Antofagasta, la carretera costanera que es dirigeix cap al sud, en direcció a Caleta Coloso. Aviat es deixa la
carretera i s'agafa una pista que va ascendint per la Quebrada del Buey. Hom va
endinsant-se, ràpidament, vers l'interior
per pistes de terra, que segueixen les valls
seques entre altes muntanyes totalment
mancades de vegetació .
L'objectiu fonamental del projecte és
demostrar la possibilitat d'establir un
assentament humà en aquest lloc de la
serralada costanera del desert d'Atacam a
mitjançant la captació d'aigua de la
camanchaca. La zona té condicions
immillorables: radiació solar òptima
(cuina solar, fotosíntesi, electricitat), no
hi ha gelades (temperatures màximes 24°C
i mínimes 5°C ), constants aportacions
de pols del desert d' Atacama, molt rica
en nitrats i altres ions (cal recordar que la
qüestió de la fertilització d'un terreny sol
R .C.C . n " 5 • julio ll987 • volum 11
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ser sempre una despesa molt onerosa per
a l'agricultor), i enormes extensions de
terreny desocupat. Només hi manca,
doncs, l'aigua, que és l'element que es
capta amb l'atrapaboires, i, davant de la
suma de factors favorables, el preu de
l'aigua perd gran part de la seva significació.
Explotacions agràries
A la part central del desert d'Atacama
comencen a quedar sense aigua de reg
antigues hortes que funcionaven des de
temps molt reculats, bé amb pous, bé
amb les aigües del riu Loa. Actualment,
l'enorme complex de Chuquicamata (la
mina de coure més gran del món) acapara
totes les reserves d'aigua, per la qual cosa
cada cop són més minses les reserves
d'aigua que es poden dedicar al conreu .
Els camperols desposseïts podrien instal·lar-se a les desertes pampes properes a
la mar, aprofitant l'aigua de la camanchaca, i gaudir d'un clima molt més suau que
no pas el que hi ha a l'interior . Es tractaria de muntar una xarxa de macrodiamants atrapaboires a la banda de marina
de la serralada, i portar després l'aigua
així aconseguida a uns dipòsits , d'on,
finalment, es faria arribar a les cases i als
horts. Mentre que a altres llocs del país
on no hi ha el problema de l'aigua,
només hi pot haver una única collita per
temporada, en aquest tros de costa, a

Plantació d'arbres
Amb la CONAF (Corporación
Nacional Forestal), s'ha iniciat un programa experimental connectat amb el
projecte Los Nidos. Al costat dels atrapaboires s'han plantat 106 arbres petits, i
es van regant amb l'aigua recollida.
Abans de pujar-los a la muntanya, els
arbrets havien estat vuit o nou mesos en
un viver. Pel gener de 1986, després de
mig any a Los Nidos, només se n'havia
mort un. Com és de suposar, s'han agafat espècies autòctones de la zona, com
són el tamarugo (Prosopis tamarugo ),
pimiento (Schinus motle), diversos tipus
d'acàcia (cianofila, vilca, caven), el tamariu, etc. Es creu que un cop passat el primer any a la zona amb reg artificial, ja
podran viure sols amb la humitat que
captin ells mateixos directament de la
camanchaca.
Al lloc on han avançat més els treballs
de reforestació, aprofitant la humitat dels
núvols rasants, ha estat a Lachay (Perú).
En aquests últim lloc es porta a terme un
programa de reforestació per tres etapes:
de primer, instaHació de captadors artificials d'aigua i plantació d'arbres de
ràpid creixement (casuarinàcies), que visquin amb l'aigua facilitada pels captadors
artificials (aquests arbres, d'ample capçada, un cop ja grans, amb les seves fulles
fan la funció de captadors d'aigua); després, aprofitant l'aigua i el microclima
creat per les casuarinàcies, plantar arbres
autòctons, de creixement més lent, però
més adaptats a les condicions especials de
les muntanyes costaneres; en una darrera
fase, quan ja hagin arrelat bé els arbres
plantats en darrer lloc, eliminar les
casuarinàcies, car l'aigua que els cal per
anar creixent és més elevada que no pas la
que capten directament.
Si no s'hagués reduït de forma tan
radical el pressupost de la UNESCO, es
pensava construir una instal·lació de
regatge, que consistia en uns dipòsits
d'on sortien uns tubs soterrats que anaven per tot el camp (figure 5). Allà, enterrada al costat de cada arbre o planta, hi
havia una ampolla d'argila porosa que
havia de deixar anar la humitat directament ben a la vora de les arrels . Al dipòsit, un nivell controla la pressió amb què
surt l'aigua de les ampolles d'argila.
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Aquest sistema de reg, que aprofita al
màxim cada gota d'aigua, ja era usat antigament pels aimara.
Refugi experimental de Los Nidos
Per tal d'anar experimentant com pot
anar la vida en llocs tan aïllats, els anys
1984 i 1985 s'ha fet una experiència amb
voluntaris, que han viscut unes breus,
però sovintejades, temporades al campament de Los Nidos . Els voluntaris eren
estudiants que tant prenien dades meteorològiques, físiques, ecològiques, etc .,
com observaven els efectes de la llum
excessiva, les condicions ambientals, les
tempestes de pols i l'isolament sobre
l'organisme . Una de les coses comprovades fou que la gran lluminositat ambiental acaba per cansar. Per aquest motiu
van haver-se de construir un cobert addicional obert per tots cantons, menys per
un (el de sobrevent), per tal d'oferir poca
resistència a les ventades, i impedir,
d' aquesta manera , que la força de l'aire se
l'emportés. Tot el cobert va tapat de
xarxa negra, i tant la ventilació com el
color de la xarxa serveixen per combatre
l'excessiva lluminositat, així com també
rebaixen en gran manera les elevades
temperatures de radiació .
El refugi principal consta d'una estructura desmuntable de geometria macrodiamant, tapada amb lona. A dins, tot
just hi caben un parell de catres i uns
prestatges per guardar-hi roba, llibres,
objectes personals, etc. Actualment (any
1986 ), no hi ha ningú vivint al refugi de
forma permanent; sols s'hi fan treballs
estadístics, per a la qual cosa es visita el
camp un cop per setmana. La zona de
Los Nidos presenta l' atractiu de la proximitat de la costa (4/ 5 km), on s' hi pot
arribar per les cañadas per tal d'aconseguir peix i marisc. El menjar es cuina
amb un forn solar molt senzill, i la llum
s'obté carregant una bateria amb plaques
solars.
Cloenda
L'any 1985, per primera vegada d'ençà
que s' iniciaren els treballs, ara farà quasi
trenta anys, el SENDOS (Servicio
Nacional del Agua), ha començat a interessar-se pel que fan els investigadors.
Això representa un canvi radical de plantejaments, per tal com només amb l'ajut
dels organismes oficials es poden tirar
endavant IniCiatives d'aquest tipus.

A

a

Fig. 5: Visió esquemàtica i de tall del pla de regadi u aprot"it an t la cama nchaca fi nança t per l' U NESCO

Encara hi ha, però, molt de camí a recórrer. El que es vol és estimular l'interès
de les noves generacions per l'ús racional
de l'energia i de l' aigua potable. <<En un
període com el que vivim, amb l'esgotament dels recursos energètics arreu del
món, és una obligació econòmica canviar
la nostra estratègia, ajudant la natura en
lloc de lluitar contra ella» (G!SCHLER,
1981 ).
Es tracta, doncs, d'aconseguir que
petits nuclis de població puguin instal ·lar-se i subsistir a les desertes valls
properes a la costa, traient l'energia del
sol i l'aigua de la camanchaca. És ben
difícil que persones de procedència

urbana i de !locs amb característiques tan
diferents de les que aquí presentem
puguin copsar, de bon començament, els
problemes greus i complexos de la zona
estudiada.
Cal fer, en veritat, un gran esforç
d'imaginació per entrar de ple en el tema
sense haver vist mai les pampes esquerpes, seques i desolades, que hi ha entre la
carena litoral del Pacífic i la gran serralada dels Andes .

Francesc Lleal i Galceran
Capità de Marina
Llicenciat en Geografia
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LA MUNTANYA COM A RECURS
DIDACTIC EN GEOGRAFIA

La muntanya configura espais de la
superfície terrestre amb particularitats
geogràfiques pròpies , especialment les
derivades del seu medi físic. Tant els
recursos econòmics que les caracteritzen,
com el seu poblament o fins i tot l'organització i els costums dels seus habitants
són diferents dels de les terres del pla.
Mentre que al pla l'impacte de l'home, en
gran manera, ha estat decisiu, a les muntan yes la seva actuació s'ha vist minvada
i de vegades condicionada per la mateixa
naturalesa.
Espanya és un país que té terres de
considerable altura, com ho demostra
l'altitud mitjana del seu conjunt. La configuració del solar hispà ofereix una orografia accidentada amb un bon percentatge d'espais muntanyosos fixats per
sobre dels I 000 metres 1 • Per això, considerables grups humans assentats en
aquests medis es troben vi nculats a les
formes de vida de la muntanya. Recordem, per exemple, alguns poblets pirinencs o cantàbrics, o aquells altres fixats
als costats de les serralades Ibèrica, Central o Bètiques (foto 1). L'entorn on es
troben, molt diferent al del pla, proporciona immillorables recursos didàctics
per a l'estudi, de forma especial pel que
fa a temes geogràfics per les repercussions que se'n desprenen en les diferents
àrees de coneixement del currículum
escolar. Els professors d'ensenyances
bàsiques i mitjanes han de ser sensibles a
això i ho haurien de tenir en compte a
l'hora de programar els seus cursos, perquè d'aquesta forma, arrelant-la en el seu

entorn immediat, contribuirien a fer una
ensenyança més dinàmica i participativa2 •
A més a més, actuant d'aquesta manera,
cooperarien a la tan necessitada renovació pedagògica i, en introduir als programes dels diferents nivells d'ensenyament
temes nous, contribuirien efectivament a
la creació d'un esperit crític i responsable
en els alumnes pel que fa als problemes
ambientals. Això permetria també l'aprenentatge o la consolidació de determinades tècniques o habilitats , tan útils en
l'ensenyament de la Geografia .
Els apartats que segueixen volen ser,
en la mesura que ho permet l'extensió
d'aquest article, unes reflexions i uns
suggeriments didàctics sobre alguns
temes centrals propis de medis muntanyosos. Tractarem dos grans blocs temàtics en els quals destacarem alguns aspectes. En primer lloc, la importància del
medi natural, per continuar, després,
amb l'agricultura i la ramaderia com a
actiVItats econòmiques preponderants
d'aquests àmbits muntanyosos . En termes generals, els esmentats blocs temàtics són a propòsit per a alumnes del cicle
superior d'EGB, encara que la seva
estructura i el seu desplegament poden
emmotllar-se a diferents nivells d'ensenyament.

de mostrar plurisdisciplinar i, si convé,
ha de perdre profunditat de continguts
científics en determinades àrees del saber
per guanyar, en canvi, enteniment global
del paisatge i de les comunitats que hi
VIUen.
Hi ha uns elements físics i uns altres de
biològics que defineixen la muntanya.
Aquests elements configuren el conjunt
biofísic on el grup social que hi viu organitza la seva vida. Entre grup social i
medi físic hi ha una sèrie de relacions de
dependència en què, la majoria de les
vegades, tenen més importància les derivades del medi natural. Per això, l'organització de l'activitat humana a la muntanya es troba força supeditada al medi
físic , per la qual cosa el seu estudi és
summament beneficiós per comprendre
no només els tipus de vida de les comunitats que poblen les muntanyes, sinó
també per conèixer els tipus i la distribució dels paisatges que les caracteritzen.
Dels diversos components que defineixen el medi biofísic de la muntanya en
tractarem dos, el clima i el relleu, perquè
són els més significatius. De cadascun en
ressenyarem algunes repercussions en el
camp didàctic a tall de suggeriments
pràctics.

La importància del medi natural
La vida humana a la muntan ya es troba, molt sovint, supeditada al medi biofísic. El seu estudi és necessari per a la
comprensió dels diferents modes de vida
dels homes. Però el seu enfocament s'ha

El clima
Els règims de precipitació i temperatura són, juntament amb els vents, els
elements que millor qualifiquen els climes de muntanya. Del seu comportament depèn la fixació del poblament
humà, així com l'activitat agra-pecuària,

entre els 600 i els 1 000 m representen el
33,2 % .

Mestres" , Generalitat de Catalunya, Barcelona
1983, pàgs 2·3. També del mateix autor: Los

Notes
1. El 17'2% del territori peninsular supera els

1 000 m d 'altitud i el 69% se situa entre els
600 i els 1 000 m. Pel que fa a Catalunya,
dels 31 930 km 2 de superfície que té, el
16'5% està per sobre dels I 000 m i pertany
gairebé del tot als Pirineus. Els espais situats
R.C .C. n " 5 • julioll987 • volum li

2. Algunes idees al respecte es poden trobar a
Gómez Ortiz, A.: La Geografia i les Ciències
Socials en el Cicle Mitjà d'EGB , " Butlletí dels

itinerarios pedagógicos como recurso didactico
en la enseñanza de la Geografia en la EGB, IX
Coloquio de Geografía, Múrcia 1985, tom 1,
pàg. 87-95 .
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(Foto: Antonio Gómez Ortiz)

Foto 2: Bosc de faigs a les muntanyes de Riaño (Lleó)

principalment. També col·labora en la
determinació i selecció de la cobertura
vegetal i en el tipus, la forma i la intensitat de l'erosió.
Alguns objectius que s'han d'assolir en
el tractament del clima de muntanya són:
adonar-se que ofereix importants diferències respecte al del pla proper;
comprendre que al llarg de l'any presenta dues estacions marcades: una de
freda i una altra de càlida;
- relacionar la variació de la temperatura
en altura amb els diferents estrats
vegetals;
- raonar l'existència de determinats conreus i l'absència d'altres propis del pla;
dominar l'ús d'alguns aparells meteorològics i aconseguir d' interpretar la
seva informació;
representar mitjançant gràfics les
dades subministrades per la informació meteorològica.
Com a activitat inicial en l'estudi del
clima, s'analitzaran les dades de dues
estacions meteorològiques, una de la

muntanya i una altra del pla. La realització i el comentari dels seus climogrames
posaran de relleu uns contrasts especialment referits al ritme tèrmic. És aconsellable que els dos climogrames correspongum a localitats de la mateixa
comarca per aconseguir d'establir millors
relacions i comparacions 3 • El sistema de
representació del climograma és recomanable que segueixi la normativa de
H. Gaussen, perquè així es poden apreciar millor els períodes àrids, si n'hi
hagués.
A continuació, com a referència, detallem les dades de dos grups de localitats.
Baca res i Albox, a la província d' Almeria, com a representants de l'Espanya
seca'. Aquests pobles es troben a la vall
de l' Almanzora . El primer, en el seu
tram alt, en plena Sierra de los Filabres,
a 1 201 metres d'altitud; i el segon, a
425 metres, immers en el solc intrabètic
(figura 1). El segon grup de localitats pertany a la província de Lleida, en medis
climàtics diferents . Boí, a la vall piri-

nenca de Boí, al Pallars Jussà, a 1 096
metres d'altitud; i Lleida, a la depressió
central catalana, a la comarca del Segrià i
a 203 metres (figura 2) 5 • El que interessa
del conjunt d'elles és establir comparacions entre Albox-Bacares, Boí-Lleida i
Bacares-Boí, per explicar d'aquesta
manera les causes del comportament tèrmic i pluviomètric i les seves conseqüències en el medi. També ens podrem referir a l'aridesa després d'haver fet els climogrames corresponents.
A grans trets, i a la vista de les dades
que presenten les esmentades estacions,
podem remarcar:
a) Els valors anuals de temperatura i
pluviositat són diferents. Com a fet
comú als dos grups d'estacions, es
detecta més pluviositat a més altura i
més temperatura a menys altura.
b) Menor nombre de mesos àrids a les
estacions de muntanya que a les del
pla. Per a Baca res, quatre mesos (j . jl.
a. s.) enfront de set a Albox (g. f. mg.
j. jl. a. s.). Les estacions de la provínR.C.G. no 5 • ju1Joll987 • volum 11
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cia de Lleida presenten quatre mesos
a Boí i tres a la ciutat de Lleida (jl. a.
s.).
e) Diferent repe rcussió de la pluja entre
les dues es tacions .de muntanya. Bacares (415,6 mm) ofereix qu atre mesos
amb falta d'aigua al sòl, mentre q ue
Boí (1 009 mm) té prou aigua al llarg
de l' any i de vegades fins i tot superàvit. Els efectes que això produeix en el
tipus de coberta vegetal són determinants, de manera especial en la qualitat de les pastures i en els tipus de conreus.
Albox, 423 m
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D E F MA M J J A S O N
Albox (Vall del Almanzora. Almeria)
Alçada 423 m.
Temperatura mitjana anual 18;6 •c.
Precipitació anual 323 mm.

Sacares (Vall del Almanzora Serra
dels Filabres). Alçada 1 201 m.
Temperatura mitjana anual 11 ,4 •c.
Precipitació anual 415,8 mm.

Fig. 1: Climogrames d' Albox i de Baca res

Bacares, 1 201 m
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Lleida (Segrià). Alçada, 203 m.
Temperatura mitjana anual 14,8
Precipitació anual 351 ,7 mm.
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Boí (Vall de Boí. Pallars Jussà)
Alçada 1 096 m.
Temperatura mitjana anual 9,3 •c
Precipitació anual 1 009 mm.

Boí, 1 096 m
Fig. 2: Climogrames de Lleida i de Boí
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Basant-nos en les dades obtingudes en
els dos grups de localitats, podem fer
una comparació amb les dades referides
a la nostra població, en el cas q ue les
tinguéssim. Si no n'hi hagués, servirien
de supo rt les d 'alguna estació p ropera
amb semblances geogràfiques amb la
nostra. De totes maneres és necessari
que el centre escolar disposi d' una
petita estació meteorològica dotada
amb els p rincipals aparells (termòmetres, pluviòmetre, baròmetre, anemòmetre, etc.). D'aq uesta manera, els
alumnes p racticaran el seu ús fent- ne

lectures periòdiques. No cal dir q ue
aq ues tes observacions s'han d'anar fent
d u rant un bon període de temps, per
disposar així de suficient informació
per a la confecció dels gràfics co rresponents (diagrames, corbes de fre qüència,
h istogrames, etc.).
L'estudi del clima i la comprensió del
ritme te rmopluviomètric, principalment, serviran de punt de partida per
aconseguir altres objectius específics,
encara que en ocasions determinades hi
dediquin el temps necessari. Un tema
mol t relacionat amb el clima és la vege-

de Ahorros de Almería, ·Almeria 1977.
5. Les dades de Boí han estat obtingudes de Plana
Castellví, J.P.: Estudi climàtic i balanç hídric
de la conca de la Noguera Ribagorçana , Institut d 'Estudis Catalans, Barcelona 1985, 265
pàg . Les dades de Lleida són de Panareda Clapés, J.M.: "El clima i les aigües dels Països

Catalans" , dins Geografia física dels PaiSos
Catalans, Ketres, Barcelona 1979, 226 pàg.
6. Recordeu que el grad ient tèrmic altitudinal es
defineix com el descens que sofreix la temperatura a mesura que es guanya alçada. El valor
mitjà anual és de l'ordre de 0'55•C per cada
100m.

Notes
3. Les dades al respecte es poden trobar a les
publicacions de l'Institut Nacional de Meteorologia (" Guía resumida del clima de España",
" Boletín meteorológico diario ", etc .).
4. Les dades termopluviomètriques han estat
obtingudes de Capel Molina, J.: El clima de la
prov íncia de Almeria, Monte de Piedad y Ca ja
R.C.C. n " 5 • julioll987 • volum 11
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Foto 3: La repoblació forestal és un sistema eficaç de lluita comra l'erosió del sòl

tació, la seva distribució i les espècies
dominants. P~r això és convenient que
els alumnes coneguin raonadament les
causes de la seva estratificació al llarg
dels vessants i més encara si el terme
municipal on viu el grup de classe té
tals caractenstlques biogeogràfiques
<figura 3). La determinació de les espècies vegetals així com les altures que
cobreixen (estrat caducifoli, estrat de
coníferes i estrat de prats naturals) són
al seu torn motiu per generar altres
tipus de qüestions relacionades amb el
clima. Així, fent servir el gradient tèrmic altitudinal mitjà\ es podrà obtenir
una apreciació de la temperatura a diferents altures i establir relacions amb les
necessitats biològiques de les plantes.
En aquest mateix sentit, també es pot
suscitar el tema de l'explotació forestal
i investigar sobre alguns dels seus
aspectes. L'interès és excepcional per
als pobles de l'Espanya humida, més
encara quan la titularitat dels boscos és
patrimoni del municipi <foto 2). Per
això, afers com la selecció dels espais a
talar, la seva periodicitat, els incendis,
la repoblació forestal, el paper de

l' ICONA, etc., són qüestions que
poden generar importants debats i treballs, i que poden motivar en l'alumne
un interès pels problemes del seu municipi que l'afecten directament <foto 3).
El resultat obtingut es pot ordenar i
quedar representat en una sèrie de pòsters i dossiers.
Una altra activitat estretament lligada amb el clima és la captació d'aigües. En aquest sentit, relacionar el
règim de precipitacions (pluja/ neu) de
l'hivern i la primavera i tractar d'establir connexions amb l'abundància o
l'escassesa d'aigua a les fonts, als pous i
als rius que hi ha al municipi pot resultar interessant, sobretot quan hi ha
hagut restricció d'aigua potable en
algunes èpoques. El debat, si es presenta d'aquesta forma, es pot enriquir
amb qüestions de diversa índole: des de
les conseqüències que produeix la
sequera en la població, els conreus i els
ramats
(recordeu, per exemple,
!"'alerta roja" durant el 1984 a molts
pobles espanyols), fins a aquelles altres
que suscita la necessitat d'una política
d'aigües.

(Foto: Antonio Gómez Orciz)

Un altre tema interessant a debatre, i
relacionat amb les pluges torrencials, és
el derivat dels estralls, de vegades catastròfics, que poden ocasionar les aigües
en determinats mecb , especialment els
muntanyosos. En aquest sentit, per
exemple, n'hi ha prou a fer un relat dels
desastres generats pels desmesurats
aiguats de novembre de 1982 a Andorra
<foto 4) i bona part del Pirineu català, o
els ocorreguts per idèntiques causes a la
costa granadina a la tardor de 1973.
Tant en un cas com en l'altre, les conseqüències del quantiós volum d'aigua
que baixava pels torrents i pels rius van
ser catastròfiques, com ho demostren
les inundacions de camps de conreu i
de poblacions (amb pèrdues humanes),
la desaparició de no pas pocs trams de
carretera i pistes forestals, els esllavissaments de terres al llarg dels vessants,
etc. Emprendre un estudi de les zones
amb risc de sinistre del municipi muntanyós en què es troba l'escola és un
camí que ofereix un bon nombre de
treballs a l'abast dels alumnes, i dels
quals es podran obtenir enriquidors
debats .
R.C.C. n " 5 • julioll987 • volum li
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Foto 4: La riuada dell982 a Andorra. Font: Secció Geografia. Centre de Perpinyà de l'Institut d'Estudis Andorrans

El relleu
El relleu, com a carcassa física on
s'emplacen els espais muntanyosos,
permet també un bon nombre d'activitats, i es converteix en un element d'estudi excepcional. El mapa topogràfic,
la fotografia aèria i el treball de camp
són punts de partida adequats; és
aquesta la raó per la qual la seva utilització hagi de ser considerada pel professor.
Una sortida per les rodalies de la
localitat permetrà d'assimilar una sèrie
de qüestions bàsiques que diferencien
els medis muntanyosos dels del pla i
que en el mapa a gran escala (1/25 000,
1110 000, etc.) estan immerses, encara
que caldrà descobrir-les <figures 4 i 5).
Entre aquestes caldria destacar el pendent dels vessants, l'adequació al relleu
de la forma i la dimensió dels camps,
l'orientació dels nuclis de població, la

fixació dels boscos, de les pastures i
dels espais agraris, etc. Basant-nos en
aquests factors, la interpretació del
mapa topogràfic deixarà de ser una cosa
abstracta i es convertirà en un document útil que reflecteix una realitat tangible.
Alguns dels objectius específics que
es poden aconseguir amb l'estudi del
relleu són:
Identificar en el mapa topogràfic a
escala mitjana (1 :50 000, 1:100 000) el
pla i la muntanya . Igualment, diferenciar les principals formacions del relleu
(fons de la vall, vessants, superfícies
abruptes, superfícies planes, línia de
cims, punts culminants, etc.).
- Detectar en un mapa topogràfic a gran
escala (1 :25 000, 1:10 000, 1:5 000) la
configuració general de les terres del
municipi muntanyós. També la xarxa

(Foto: A là Lerouge)

fluvial, els nuclis de població i les vies
de comunicació.
- Distingir també al mateix mapa l'ús del
sòl (espais agrícoles, forestals, de pastures, improductius, etc.) fent referència als topònims que es coneixen.
- Realitzar exercicis de càlcul en base a
l'escala del mapa topogràfic escollit
(longituds, superfícies, altures). Confeccionar perfils amb amidament de
pendents .
- Cartografiar sobre el mapa, mitjançant
una simbologia a convenir, la diferent
utilitat del sòl del terme municipal.
Comprendre els motius pels quals el
territori presenta una diversitat en l'ús
del sòl.
L'estudi del relleu es podria començar,
com ja hem indicat, amb la sortida a diferents punts significatius del municipi,
que es localitzarien durant el trajecte
sobre el mapa topogràfic 7 • Aquesta acti-

Notes
7. Excel·lents mapes topogràfics a escala I :50 000
i I : 100 000 es poden trobar a l'Instituto Geognífico Nacional (carrer General lbañez de
lbero, 3, Madrid) o a les delegacions regionals.
R.C'.C. n " 5 ·juliol 1987 • volum 11

Per a escales de més detall cal anar a les corporacions locals o als respectius departaments
dels Governs autònoms, perquè l'IGN només
té la cobertura de determinades comarques. En

tots aquests organismes oficials també és fàcil
que tinguin fotografies aèries.

76

didàctica

vitat convé que sigui complementada
amb la realització de fitxes d'observació
convenientment preparades, en què
l'alumne hagi de donar la resposta a una
sèrie de qüestions (nom del lloc o indret,
altitud, ús del sòl, distància de la població, etc .) , i hagi de fer certes activitats
(fer un croquis de la forma dominant del
relleu, escollir mostres de roques i plantes, etc .) .
Una activitat posterior, summament
útil, és la confecció d'una maqueta del
relleu del municipi a base de la superposició de planxes de suro que, col·locades
a intervals decidits per nosaltres, serien
donades per les corbes de nivell mestres
que representa el mapa topogràfic a gran
escala . Aquesta maqueta permetria de
tenir una visió global del relleu municipal , després d' haver estat completada

Fig. 3: Estratificació vegetal a la baixa Vall d'Aran (substrat sil ici): / )Vern eda; 2) Bosc de roure pènol ; J) Bosc
de roure de fulla grau; 4) Fageda; J) Bosc de pi ro ig. (0. DE BOLOS, 1979)

Foto 5: Fotografia aèria
de Bo nansa

(Ribagorça)
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Fig. 4: Reprod ucció de l fulli :lS 000 MTN de Mo llerussa del i nstituta Geogràfica Nanonal

Fig. S: Reproducció del full I :lS 000 MTN de Sant Llorenç Savall dellnstlluto Geog ràfica Nacional

amb la informació pertinent (xarxa fluvial, usos del sòl, comunicacions, nuclis
de població, etc .).
En aquest apartat del relleu, té una
especial importància descobrir les raons
que expliquen la situació dels conreus,
els boscos, les pastures i els assentaments
humans en el conjunt municipal (jota 5).
La seva distribució en l'espai muntanyós
no és a l'atzar, sinó que respon a raons
lògiques, transmeses de pares a fills, que
gairebé sempre estan intrínsecament avalades pel comportament de la naturalesa.
R .C.G . n " 5 • jullo l 1987 • vo lum 11

Així, els pobles es troben encarats a migdia per poder rebre millor els raigs de
sol, especialment durant els mesos freds;
els camps de conreu també es troben en
la mateixa situació, ja que les plantes
conreuades (patates, certs arbres fruiters,
farratges, cereals d' hivern i primavera,
etc.) demanen temperatures elevades
durant els períodes de germinació i
maduració, generalment al llarg dels
mesos càlids. Al voltant del nucli de
població no és estranya la presència de
parce¡.¡es dedicades a l'obtenció d'horta-

lisses durant l'estiu, que es reguen gràcies
a les aigües que es canalitzen amb les
sèquies i que surten de fonts o del riu
mateix .
La localització dels boscos a l'obaga i
de les pastures naturals a partir de determinades alçades és una imposició de la
naturalesa que l'home de la muntanya
respecta molt bé, perquè el clima (règim
termopluviomètric, principalment) té
aquí un comportament diferent que a la
solana, ja que és més fred i humit, condició poc adequada per als conreus i confort humà. Totes aquestes raons generals
i altres de particulars, pel que fa a la utilització de l'espai per les comunitats
muntanyenques, han de ser captades pels
alumnes per entendre, d'aquesta manera,
l'ús de l'espai i servir-se'n racionalment.
Entesos els motius que expliquen la
utilització del sòl, no resultarà difícil
confeccionar un mapa del municipi, amb
fons topogràfic, de l'ús de la terra. Per a
això, la fotografia aèria és un excel·lent
auxiliar. La delimitació dels espais amb
una simbologia establerta permetrà de
disposar d'una visió global del territori .
Sobre aquestes dades es podran mesurar
les superfícies classificades i establir els
percentatges d'usos de la terra i els seus
respectius diagrames. En aquest sentit, la
documentació dels arxius municipals
(cens, cadastre) i l'enquesta directa als
habitants del lloc són punts de partida de
gran valor informatiu.
Ramaderia i agricultura: activitats
econòmiques preponderants
L'economia dels espais muntanyosos
habitats es troba molt supeditada al medi
natural. D'aquí que el sector primari
sigui el preponderant, encara que des de
fa alguns lustres el turisme, especialment, per bé que no a tots els àmbits de
muntanya, hagi modificat la tradicional
estructura econòmica. L'oposició que en
determinades èpoques hi va haver entre
camp i ciutat és encara vàlida per a muntanya i ciutat. La muntanya, malgrat
l'impacte dels homes de la ciutat i dels
mitjans de comunicació social, encara és
rural i ramadera, per la qual cosa la seva
gent s'organitza d'una manera diferent
que la del pla o la del medi urbà.
La majoria dels pobles de muntanya
són agrícoles o ramaders o combinen
aquestes dues activitats com a ocupacions principals. L'arrel d'això pot trobar-se en les condicions geogràfiques del
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seu medi, de manera especial en les
característiques de l'orografia i en el
clima dominant. Hi ha pobles de muntanya en què predomina l'agricultura, com
els que esquitxen els vessants de la Penibètica (foto 6), i n'hi ha de netament
ramaders, com els fixats a les muntanyes
astur-lleoneses o pirinenques (foto 7). La
diferència fonamental és l'existència de
pastures fresques a l'estiu. Fins a tal punt
són ramaders aquests pobles, que l'agricultura que tenen l'enfoquen de cara al
manteniment del seu corral; és a dir, es
tracta d'una agricultura adreçada a l'alimentació del bestiar mitjançant l'obtenció de farratges (herba, tubercles). Com
a exemples que il·lustren aquests fets
tenim que a la comarca de la Cerdanya,
en ple Pirineu oriental, més del 50% de
la seva superfície regada es dedica a l'herba; en alguns dels seus pobles, com Alp,
a 1 150m d'altitud, i Guils de Cerdanya,
a 1 385 m, arriba al 100%. Així tenim
que al municipi de Meranges, a 1 539 m
d'alçada, a la mateixa comarca, de les
10 151 ha que ocupa el 54% és destinat a
prats i pastures i només el 3,5 % a l'agricultura tradicional (cereals, patates i
alguns fruiters) (figura 6) .
A l'altre extrem hi ha els pobles de
muntanya dedicats a l'agricultura, que
tenen la seva economia organitzada de
forma diferent. Aquí és el producte de la
terra el que importa, perquè a la terra hi
ha la riquesa. El bestiar, si en tenen, és
secundari. Principalment són ovelles i
cabres, i les envien a pasturar als rostolls,
a la forest baixa o als escassos prats de les
altures (foto 8). Els conreus poques vegades se subordinen al bestiar, ja que la
seva finalitat és alimentar el pagès o servir, a través de la venda, com a font d'ingressos.
Alguns objectius a obtenir amb el
tractament d'aquests temes podrien ser:
- Valorar la importància de la ramaderia
i de l'agricultura als pobles de muntanya.
- Definir les causes que motiven la preponderància de la ramaderia i/o de
l'agricultura als pobles muntanyencs .
Raonar sobre el predomini de certs
conreus o bestiars .
- Interpretar dades estadístiques de producció ramadera i agrícola i transformar-les en gràfics.
- Conèixer els règims de tinença i explotació de les pastures i valorar el seu significat en l'economia municipal.

Foto 6: Busquístar, po ble de I'Alpujarra , al vess ant merid ional de Si erra Nev ada

- Establir diferències de diversa índole
econòmica entre pobles de muntanya i
del pla.
Per afrontar aquests temes d'economia, agricultura i ramaderia cal oferir-los
de manera que en la seva explicació intervinguin causes de diferent ordre, per
donar a entendre d'aquesta manera que
l'economia és fruit de la interacció de fets
diversos.
Un primer pas consistirà a descobrir quina és la principal font econòmica
del nostre nucli de població i investigar
les raons que l'expliquen. En un principi
no serà difícil deduir-ho analitzant l'ocupació predominant dels seus habitants,

encara que després caldrà demostrar-ho
amb argumentació raonada.

La ramaderia
Una de les facetes que més atenció ha
de despertar per al coneixement dels
pobles de muntanya és l'estudi de la
ramaderia transhumant i el de les pastures d'estiu (foto 9). Per a això, un estudi
dels camins ramaders serà de molta utilitat, de manera especial per remarcar el
valor econòmic de les pastures d'estiu (figura 7) 8 •
Alguns aspectes a tractar en la investigació esmentada podrien ser:
Identificació de l'existència o no de
camins ramaders al terme municipal.
H.< ·.c . n " fi· juliol 1087 ·volum 11
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(Foto: Antonio Gómez Ortiz )

Cartografia sobre el mapa municipal o
comarcal dels recorreguts que segueixen els ramats cap a les pastures.
Règim jurídic i d'ús de les pastures .
Procedència i volum dels caps de bestiar que transiten cap a les pastures.
Dates de pujada i baixada.
Forma de vida del ramader o pastor
durant la seva estada amb el ramat 9 •
El tema que estem tractant podria

completar-se amb un estudi sobre les
condicions en què el bestiar passa l'hivern. Normalment, els ramats d'ovelles
tendeixen a baixar al pla, a les pastures
d'hivern, mentre que la ramaderia
vacuna es queda als pobles. En aquests
casos, la pastura que troba la vacada pels
voltants del poble no és suficient, i cal
completar-la amb l'herba recollida i
emmagatzemada durant l'estiu. En bona

part a1xo explica la subordinació de
l'agricultura a la ramaderia.
També és convenient de fer referència
a la importància que té la llet en aquestes
comunitats de muntanya. Els ingressos
econòmics que produeix són considerables. Investigar sobre el volum de litres
que subministra el poble, el seu destí, la
seva comercialització, els productes derivats, etc., són qüestions que enriqueixen

ña, Vicens-Universidad, Barcelona 1977.
9. Trobareu un excel·lent article sobre el tema de
Vilà Valentí, J .: Una encuesta sobre la transhumancia en Cataluña, "Pirineos", 0 ° 17-18 ,
1950, pàg. 405-445.
- I O. La producció de llet a les comarques de

muntanya pirinenques i cantàbriques és notable. El Pallars Jussà subministra un total anual
de 13 257 254 litres, dels quals un 56'2 %
correspon al municipi de Sort. Tota aquesta
producció es canalitza a través de dues empreses: Copirineu i Lleteries de la Seu.

Notes
8. Aquests conceptes (transhumància i camí
ramader), convé que siguin ampliats pel professor. Trobareu informació suficient a Vilà
Valentí, J. : La Península Ibérica , Ariel, Barcelona 1968, pàg. 247-249 i pàg . 376. També a
Vicens Vives, J.: Historia económica de EspaR.C .C. n ° 5 • juliol 1987 • volum 11

80

didàctica

Foto 7: Els prats namrals i l'explotació del bosc són dos supo rts econòmics de primer o rdre per a determinats pobles pirinencs i cantàbrics. Vall de Ruda (Vall d'Aran)

aquesta temàtica 10 • Per aconseguir això,
el grup de classe es podria organitzar en
equips de treball i cadascun responsabilitzar-se d' un aspecte . Un cop investigades i obtingudes, les conclusions se sotmetrien a debat general intentant, així,
de valorar el seu significat en el conjunt
comercial.
L'agricultura
Si la ramaderia i les pastures són fonamentals en l'economia de determinats
pobles de muntanya, per a d'altres ho és
l'agricultura (foto 10). L'absència de pastures naturals fa que la gran ramaderia
ofereixi un interès secundari, tret que no
hi hagi bestiar vacum o porcí estabulat.

De totes maneres, el que ara interessa és
descobrir la importància del camp en
aquest segon grup de comunitats muntanyenques .
Els exemples més clars potser són els
d'aquells pobles instal·lats a les serralades Bètiques, més concretament els
assentats al nucli Nevado-Fil:íbride,
entre les províncies de Granada i Almeria. La marcada aridesa que hi ha en
aquests medis muntanyosos durant bon
nombre de mesos comporta l'escassesa
de pastures a les altures (foto 11). Com a
molt, les zones millor exposades i aquelles altres que mantenen un elevat grau
d'humitat en el sòl a causa de la llarga
permanència nival són les que mantenen

erols de pastures fresques durant l'estiu.
Són els borreguiles, espais enclavats gairebé sempre en concavitats dels circs o en
els trams més elevats de les valls glacials
de la Sierra Nevada.
En aquestes comunitats andaluses
l'agricultura és preponderant i l'interès pel bestiar escàs, tal com confirma
J. Bosque (1971) : "En conjunt, Sierra
Nevada és una serralada de pagesos, on
té escassa importància, avui com ahir, la
ramaderia . .. " Això fa que la preocupació
de l'home s'adreci a la terra. En aquest
sentit, la feina dels conreus de secà i de
regadiu omple la major part de la seva
vida. La dedicació al camp és tal que, en
paraules de P. Deffontaines (1972),
R .C.C. n ° 5 • julJol 1987 • volum U
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Foto 9: Els pa sti us de les muntan yes humides só n el suport d'una extensa ramaderia transh um ant
(Foto: Antonio Gómez Ortiz )

Foto 10: En alguns pobles de muntanya i a causa de la trencada o rografia de la zona, persisteixen encara sistemes agrícoles

de temps passats
(Foto: Antonio Gómez Ortiz )

l'agricultor apareix com un arquitecte del
seu camp, perquè gairebé sempre ha
hagut d'edificar-lo a cop de remoure
tones de terra per escalonar els vessants.
D'aquesta manera construeix les feixes
tan típiques a les serralades mediterrànies.
L'estudi del medi agrari de muntanya
es podria enfocar sobre aquestes qüestions i altres de semblants. Com a objectius de referència a aconseguir cal destacar:
Valorar l'existència d' una agricultura
de secà i una altra de regadiu .
Identificar en el mapa municipal els
espais agraris i explicar raonadament la
seva situació.
R.C .G. n " 5 • julioll987 ·vo lum 11

(Foto: Antonio Gómez Ortiz )
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Comprendre l'ordenació i la fixació
dels camps i també l'ús de l'aigua de
reg.
Conèixer els sistemes i les plantes de
conreu igual com la producció agrària
i la seva destinació .
Entendre el significat de la casa del
pagès com una eina més del seu treball.
Interpretar i representar cartogràficament dades estadístiques .
Com es comprèn, el tema de l'agricultura és amplíssim i, per tant, és necessari
acotar-lo. El seu enfocament ha de ser
presidit per l'ús de la comparació, és a
dir, per l'establiment de confrontacions
entre formes de vida d'aquests pobles
agrícoles i els altres ramade rs, principalment. Una activitat interessant que ens
permetrà fixar l'espai agrari serà descobrir el nivell superior dels conreus (altitud topogràfica que assoleixen al llarg
dels vessants), molt diferent segons
l'orientació de la cadena muntanyosa o
dels seus vessants. Així, al Pirineu meridional mediterrani no sobrepassen el
1 600 m 11 , mentre que a la Sierra Nevada
poden trobar-se conreus temporals d'estiu fins als 2 400 m (jota 12)12 • Investigar
en aquest sentit serà summament útil,
perquè caldrà relacionar clima, pendent
topogràfic, planta, període vegetatiu, sistema de conreu, recol·lecció, etc .
La confecció d' un mapa de conreus
mitjançant una simbologia preestablerta
pels alumnes és una altra activitat interessant. Resultarà més enriquidora si es
compara l'ús actual de la terra amb el
d'anys passats. Aquesta informació es
podrà obtenir demanant-la als mateixos
pagesos, a la Cambra Agrària i a la Germandat de Llauradors i Ramaders del
poble . Com a punt de partida pel que fa
a la seva distribució espacial, la foto aèria
de 1956-1957 (vol estatal del Servicio
Geogrtifico del Ejército) és una excel ·lent
referència .
Pel que fa a la grandària de les explotacions agrícoles i al règim de propietat de
la terra i amb vis tes a la confecció de gràfics a partir de dades estadístiques, la
informació del Censo Agrario de España
(1 962-1972-1982) és molt interessant.
També el cadastre és de summa utilitat.
Un tractament especial demanen les
aigües de reg, perquè el seu ús es troba
administrat gairebé sempre per les comunitats de regants dels municipis. L'estudi
de les sèquies de reg (origen, distribució
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Fig. 6: Ocupació del sè.l del mu nicipi de Meranges (Ce rdan ya). Any 1980. I. Conreus: 3.5% (129 ha); 2. Prats i
pastures: 54.9% (2 054 ha ): J . Bosc: 26,4% (986 ha); i 4. Altres usos: 15,2% (569 ha )

"

..

Fig. 7: La transhumància a Catalunya segons J. Vilà Valentí: I. Carrerades que uneixen els sectors muman yen..: s amb els
de la planta; 2. Principals secto rs de pastures d'estiu ; J. Principals sectors de pastures d'hivern. Font: Geografia de

Catalunya Ed . Aedos

en l'espai agrari , règim jurídic, etc. ) és
summament atractiu i més encara en
aquells casos en què l'aigua que canalitzen no és exclusiva d' un sol nucli de
població sinó que és compartida amb
altres. Valia pena de dedicar-hi atenció,
a tot això . En la investigació que perfi lem
no s'ha d'oblidar la realització d' un cro-

quis general de les principals sèquies que
transcorren pels camps, amb especificació de les àrees agrícoles que s'aprofiten
de les seves aigües. També caldria tractar
de la figura de l'administrador, com a
encarregat de portar el control de les
aigües.
Un nou aspecte a considerar és la casa
R.C'.G . n " 5 • j ulio l 1987 • volum 11
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Foto 11: La manca d'aigua al sòl durant l'estiu dificulta
en bona part el desenvolupament vegetal a les
muntanyes seques. Laguna Negra-Velera (Sierra

Nevada)
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Foto 12: Petit mas. Hàbitat temporal utilitzat pel pagès d'algunes poblacions de la muntanya andalusa durant els períodes
de sembra o bé de recol ·lecció de cereals o patates
(Foto : Antonio Gómez Ortiz)

(Foto : Antonio Gómez Ortiz )

del pagès de muntanya. Per ella mateixa
aglutina una temàtica amplíssima, però
en aquest cas és només un apartat més a
estudiar, igual com també caldria fer-ho
quan ens referim a les cases dels pobles
ramaders.
La casa de pagès és una eina de treball
perquè s'hi guarden les eines, els fruits
recollits, les llavors, etc. <figura 8). Serveix a més d'habitatge al pagès i a la seva
família, i, en molts casos, com per exemple en els poblets del Sistema Ibèric i de
les serralades Central i Bètiques, la
planta baixa de la casa es fa servir per a
alberg dels animals de tir i magatzem de
palla. Fins i tot la teulada és objecte de
determinada utilitat, de vegades disposada de manera que pugui captar les
aigües de la pluja i enviar-les a un aljub,
o simplement llisa, en forma de terrassa,
per poder-hi assecar la collita al sol
<foto 13) . Aquí hi ha una primera activitat: descobrir l'organització i la utilitat
de la casa.
Un altre suggeriment didàctic és l'observació i l'anàlisi dels materials emprats
en la construcció de la casa, així com les
formes dominants, des del seu aspecte

Fig. 8: La casa, a les comunitats de muntanya , és, a més a més d'habitatge , una eina de treball. El dibuix de P. Deffontaines
( 1964 ), mostra un exemple de casa cerdana, o n es posa de relleu rera i els pallers

Notes
Il . Els conreus més elevats, els hem trobats a
I 712 m, a les Pardines (parròquia d'Encamp,
Andorra); es tracta d'uns camps temporals
dedicats al tabac.
R.C.G . n " 5 • juliol 1987 • volum 11

12. La presència d'aquests conreus de temporada
comporta la permanència més o menys prolongada del pagès. Per a això se serveix dels
cortijillos, edificacions que li serveixen de casa

i de magatzem d'estris, principalment durant
la seva estada que, generalment, és de juny a
setembre.

84

didàctica

Foto 13: Casa d'un poble de l'Aipujarra . Adoneu-vos de la disposició plana del terrat, adequada per a l'assecatge dels fruits

extern (façana, dimensió de les obertures
exteriors) al seu aspecte intern . Cal fer
notar, aquí, que les cases més antigues
dels pobles són construïdes amb materials que proporciona el medi circumdant. Els murs poden ser de pedra, de
pedra i fang, de tàpia, d'argamassa, etc.,
i les cobertes, de rajols, de teules, de lloses, etc . Els sostres també varien pel que

fa al material emprat. A Las Alpujarras,
per exemple, no és estrany de trobar en
uns pobles les cobertes fetes d' un encanyissat que descansa sobre un embigat de
fusta d'àlber, mentre que en uns altres,
on les canyes escassegen, són compostes
d'un enllosat de pissarra (lastras) sobre el
mateix embigat.
A l'actualitat, els sistemes tradicionals

(foco: Anconio Gómez Ortiz )

de construcció es fan servir rarament, ja
que ni els materials ni els patrons arquitectònics són els mateixos. Descobrir-ne
les causes també pot ser motiu d'estudi.

Antonio Gómez Ortiz
Catedràtic de Geografia Física
de /'Escola Universitària de formació
del Professorat d'EGB (Barcelona )
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111• SETMANA
D'ESTUDIS URBANS
«HISTORIA URBANA
I INTERVENCIÓ
EN El CENTRE
HIST0RIC»
Uetda,
6 a 1O d'octubre del 1986

lila SETMANA D'ESTUDIS
URBANS
Entre els dies 6 i 1Od'octubre de 1986 se
celebrà a Lleida la Illa. Setmana d'Estudis
Urbans que organitzaren conjuntament
el Departament de Geografia i Història
de l'Estudi General de Lleida i el Servei
d'Urbanisme de la Paeria d'aquesta ciutat. Aquesta tercera convocatòria, feta
una mica més de dos anys després de l'anterior (vid. Rev ista Catalana de Geografia, núm . O, 1985, pp. 62-63), ha estat
totalment dedicada a la Història urbana i
intervenció en el centre històric. Com a
l'anterior edició, els participants han estat
geògrafs i urbanistes especialitzats en el
tema de les jornades; hi assistiren més
d'un centenar de professionals i estudiosos de Catalunya i de la resta de l'Estat
espanyol. En aquesta edició ha estat
incorporada la participació d'estudiosos
estrangers prestigiosos, cosa. que donà
relleu a les jornades.
Els treballs foren iniciats amb una conferència d'Ignasi de Solà-Morales, de
l'Escola d'Arquitectura de Barcelona,
sobre el tema de la importància de l'estètica en les operacions de renovació urbana; amb un repàs històric de les estètiques
canviants d'aquestes operacions. SolàR.C .C. n " 5 • julio ll987 • volum 11

Morales plantejà tota una metodologia
d'anàlisi de la història urbana.
El segon dia fou dedicat a la historiografia urbana i a la història del planejament. En el primer tema intervingueren
Antonio Bonet Correa, de la Universitat
de Madrid, Anthony Sutcliffe, de la de
Sheffield, i Antonio Nadal, de la de Castilla-la Mancha; entre tots tres presentaren
l'evolució de la historiografia urbana a
Espanya, a Anglaterra, a França i a ltalia,
respectivament. Per al segon tema, ho
feren Fernando de Teran, de l' Instituta
de Estudies de Administración Local,
Anthony Sutcliffe novament i Ramon
Grau, del Departament de Geografia
Humana de la Universitat de Barcelona,
que debateren les contradiccions del planejament urbanístic dels moments
actuals .
El tercer dia els temes de debat foren
l'anàlisi de la forma urbana i la conservació dels centres urbans. En el primer tema
intervingueren Manuel Torres Capell, de
l'Escola d' Arquitectes del Vallès, que
tractà de l'evolució dels plans de ciutat al
primer urbanisme, i Jeremy Whitehand,
de la Universitat de Birmingham, que
presentà els principis de la mo rfologia
urbana clàssica; Rafael Mas, de la U niversitat Autònoma de Madrid, donà una
visió general de la geografia urbana espanyola. En el segon tema, Emili Junyent,
Arturo Pérez i Núria Rafel, de l' Estudi
General de Lleida, parlaren sobre les
actuacions arqueològiques als centres
urbans i Peter Larkham, de la Universitat
de Birmingham i E. Pearson, de l'oficina
d'Urbanisme de York, tractaren de la
conservació dels centres a les ciutats
angleses.
El quart dia i el matí del cinquè foren
dedicats íntegrament a la presentació
d'exemples concrets de restauració i rehabilitació a càrrec d'arquitectes responsables del planejament municipal: Luc
Constanci per Bruges, Cario Cesari i
Giancarlo Guareli per Ferrara, Leonardo
Benévolo i Inocenzo Gorlani per Brescia,
Luis Maria Sanchez Iñigo per Vitòria,
Joan Maria Viader per Girona i Josep
Maria Llop per Lleida .
La tarda del cinquè dia fou dedicada a
visitar el centre històric de Lleida per tal
de conèixer els plans de rehabilitació en
curs d'aplicació. Finalment, les jornades
foren closes amb una taula rodona sobre
les polítiques d'intervenció als centres
històrics, en la qual intervingueren entre
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altres Ramon Morell, de l'Estudi General
de Lleida, Carles Carreras, de la Universitat de Barcelona i Leonardo Benévolo,
de Brescia.

DUES NOVES OBRES
PUBLICADES PER
L'INSTITUT CARTOGRÀFIC
DE CATALUNYA
En el transcurs dels darrers mesos ,
l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha
publicat dues o bres noves: l'una, l' Inventari Cartogràfic de Catalunya, que
apareix amb el número 5 dins la Sèrie
Estudis, és un conjunt format per quaranta volums dels quals cinc són ja al
carrer. L'altra és la col·lecció dedicada
a tesis doctorals que s'inicia amb l'obra
de Javier Martín Vide, professor de la
Universitat de Barcelona.
L'Inventari Cartogràfic de Catalunya constitueix el resultat d ' una de les
tasques bàsiques que des de la seva
creació s'havia proposat l' Institut. Es
tracta de recollir de forma detallada,
precisa i exhaustiva la informació
sobre tota la cartografia actual existent
sobre Catalunya, tant a nivell municipal i local, com també les sèries d'àmbit superior, realitzades per institucions catalanes o estatals. La tasca fou
encomenada al geògraf Enric Camp i
Sòria, membre del consell de redacció
de la R evista Catalana de Geografia
que dedicà una primera etapa a l'elaboració de la Fitxa de Registre Cartogràfic; posteriorment ell mateix organitzà
la tasca de reco llida de materials a tots .
els municipis de Catalunya, a les delegacions d'hisenda (per al cadastre) i als
serveis territorials d'urbanisme de la
Generalitat (per al planejament urbanístic), tasca que ocupà tot un any a un
equip de tres persones, amb la col·la-
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boració ocasional de tres més, coordinades totes elles per Enric Camps.
L'obra en conjunt contarà quaranta
volums, un per a cada una de les
trenta-vuit comarques més un volum
introductori general i un altre de recull
de la cartografia del conjunt de Catalu nya i les grans sèries. Cada volum
conté una primera part introductòria,
que explica les fonts, documents i
metodologia emprats; a la segona part
es presenta una visió general i il·lus trada de la cartografia inventariada a
cada comarca per municipis, més un
índex toponímic, un índex de les fitxes
per àrees geogràfiques de base municipal i, finalment, el fitxer complet de la

documentació cartogràfica inventariada. Fins ara han sortit els volums
corresponents a les comarques de la
Baixa Cerdanya (núm. 23), d'Osona
(núm. 24 ), del Ripollès (núm. 25), del
Berguedà (núm. 28) i de l'Anoia (núm.
26).
El llibre del professor Javier Martín
Vide es titula Característiques climatològiques de la precipitació en la franja
costera mediterrània de la Península
Ibèrica, i correspon al text de la seva
tesi doctoral, dirigida per Maria de
Bolòs (que escriu el pròleg del llibre) i
presentada al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona l'any
1982.
Es tracta d'un estudi de climatologia
estadística sobre les dades pluviomètriques de tots els observatoris meteorològics situats a tot el llarg del litoral
mediterrani (a menys de 10 km de la
mar) de la Península Ibèrica i a menys
de 200 m d'altitud per tal d'evitar les
deformacions que aquesta variable
introdueix. En una primera part s'analitzen els factors geogràfics (marc físic
i sectorització, la circulació atmosfèrica i els punts d 'observació i les sèries
de dades), a continuació realitza l'anàlisi estadística: pluviositat mensual i
estacional, anual i diària, probabilitat,
persistència i intensitat de la precipitació diària i els períodes plujosos i secs
al llarg de l'any. Una tercera part estudia les situacions sinòptiques lligades a

la precipitació per tal d'explicar-la i
l'estudi es clou amb unes conclusions
breus i una bibliografia extensa i detallada .
El llibre és presentat amb una acurada edició de format 17x24 cm, relligada en tela, de 250 planes, més 92
figures i 6 mapes originals plegats de
tota l'àrea d'estudi i se n'ha fet un
tiratge de 500 exemplars. Com ja s'ha
dit, és el primer volum d'una sèrie que
vol recollir les millors tesis doctorals
de les universitats catalanes en el camp
de la Geografia .

JOSEP IGLÉSIES I FORT
El passat 17 de novembre moria a Barcelona, a la casa del passatge Permanye r
de l'Eixample, on residia feia més de 50
anys, Josep Iglésies i Fort, geògraf i
publicista. La Revista Catalana de Geografia, que ja ha hagut de fer-se ressò de
pèrdues sensibles com aquesta, aquest
cop n'és encara més afectada, ja que la
mateixa revista nasqué el 1978, en la seva
primera època i de la mà del malaguanyat Josep Maria Puchades, com a homenatge als 75 anys de Josep Iglésies. Així,
en aquesta segona època, ja des de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, la
Revista ha de lamentar l'increment dels
geògrafs desapareguts .
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Passeig de Gràcia, 11
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La seva Agència de Viatges

Posa a la seva disposició l' experiència en l'organtizació de
viatges .
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Ciències i Arts de Barcelona i del patronat de la Fundació Salvador Vives i
Casajuana, que publicà bona part de la
seva obra i les obres i treballs de molts
geògrafs catalans.

UNES JORNADES PARTIC U LAR S

Petit a crònica del
Xlè Encontre d'Estudiants
de Geografia i Joves
Geògrafs
Josep Iglésies, havia nascut a Reus, al
Baix Camp, el 1902 i havia estudiat dret
i direcció d'indústries tèxtils en connexió
amb el negoci familiar de la Riba. Però
ben aviat destacà pel seu interès per la
geografia i per la història de Catalunya i
pel seu nacionalisme abrandat que el
dugué a conrear altres branques de la
cultura, com el periodisme o la creació
literària . En el camp de la geografia,
Iglésies excel·lí pels seus estudis demogràfics i per la publicació de fonts de
demografia històrica que féu amb
paciència i continuïtat; destacà sobretot
el seu llibre El movimiento demogrdfico
de Cataluña durante los últimos cien
años, que actualitzà diverses vegades.
També conreà la geografia agrària amb la
publicació d'obres de síntesi i monografies comarcals; en sobresurt el seu llibre
La fil·loxera a Catalunya (1968). Però
sobretot excel·lí en el seu treball de
secretari de la Ponència per a la Divisió
Territorial de Catalunya (1931-32) a partir del qual ha publicat nombrosos llibres, articles i treballs sobre el tema
comarcal, amb Pau Vila, amb qui col·laborà tota la vida . Com Vila, Iglésies
morí sense veure reinstaurada aquella
divisió comarcal per la qual lluità tota la
seva vida i a la qual dedicà el seu article
darrer.
També amb Pau Vila fou membre fundador de la Societat Catalana de Geografia el 1935 , de la qual fou secretari i
l'ànima durant els anys de més forta
repressió franquista. A la mort de Pau
Vila, el 1980, el substituí com a membre
de l'Institut d'Estudis Catalans. Fou
també membre de la Reial Acadèmia de
R.C.G. n o 5 • julio l 1987 • volum 11

A l' hora de fer la ressenya de cinc dies
de maratonianes sessions en el reduït
espai d'aquest article, hem de fer un
esforç per tal de sintetitzar i estructurar
una gran quantitat d'informació: intervencions de múltiple condició, debats
enfervorits i inacabables, postures irreconciliables ... Conscients de tan magna
ocupació, ens aturarem tanmateix a
comentar breument com va transcórrer
el IXè Encontre d'estudiants de geografia
i joves geògrafs, organitzat enguany per
un grup d'estudiants de la Universitat de
Barcelona.
Aquests Encontres foren instituïts
l'any 1978. D'aleshores ençà s'hi ha anat
constatant una clara visió crítica envers
el panorama geogràfic actual. Al darrer
d'aquests Encontres, celebrat a Barcelona del 17 al 21 del proppassat mes de
març, hi assistiren no només delegacions
d'arreu de l'Estat espanyol, com cada
any, sinó també i per primera vegada
col·lectius de joves geògrafs de tot el
món . Cal destacar l'assistència d'una
delegació dels Països Baixos i les adhesions rebudes de diverses Universitats
d'Amèrica del Sud (que no pogueren
venir atesa la seva crítica situació econòmica) i de l'A .E. G.U .P.I. de París.
Els temes presentats a debat, escollits
durant el Vlllè Encontre (Santander,
abril de 1985) foren: Planificació: conceptes, mètodes i teories en la ciència
geogràfica.
La reforma Universitària en geografia:
els plans d'estudis.
Mentre que els treballs aportats sobre
el primer tema foren tretze, al segon n'hi

CARTOGRAFIA
GENERAL
I TEMÀTICA

Estudi, disseny
i realitzacions gràfiques
i cartogràfiques,
fotocomposició
Fotomecànica cartogràfica,
edicions cartogràfiques
i edicions generals
d'encàrrec

Clos de Sant Francesc, 3-5
Telèfon (93) 205 06 67
08034 BARCELONA
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hagueren cinc, la qual cosa ens indica
l'elevat grau d'interès pel tema de la planificació, d'altra banda tan de moda avui
en dia. El programa d'activitats de l'Encontre s'estructurà en funció a aquesta
proporció: els comunicats i debats a
l'entorn de la planificació ens ocuparen
tres dies, mentre que el darrer dia se centrà en els plans d'estudi i les conclusions
finals. També hi cabé una sortida a les
diverses àrees incloses dins el projecte de
la Barcelona Olímpica.
Pel que fa al treball dels temes, des-

t

prés de cada comunicat s'obria el debat,
sempre molt participatiu , però que al
cap i a la fi anava a raure en altres temes,
especialment en la institucionalització
dels Encontres (s'arribà a dir que havien
esdevingut l'arena on els catedràtics
envien llurs gladiadors a defensar les respectives teories a cops de cita i espasa) o
la funció social que la geografia ha de
tenir -o no tenir-, o la seva posició
davant el poder. Es parlà de les bases
teòriques tot defensant-se, al capdavall,
postulats marxistes enfront d'una ten-

dència anarquista. També foren debatudes les actituds ecologistes, i en general
s'optà per una ecoplanificació nascuda
de les mateixes àrees més que no pas de
les ciutats. Com sempre, s'acabà parlant
del complex d'inferioritat dels geògrafs,
i de com deslliurar-se'n d'un cop i per
sempre.
Quant a les conclusions, no vam elaborar-ne cap, sinó que vam resumir les
opinions exposades tot deixant el debat
obert per a Encontres propers, en lloc
de proposar-hi temàtiques fixes. El
Xè Encontre se celebrarà a Lleó o, si hi
ha entrebancs, a Granada (a hores d'ara
sembla que definitivament es farà a Lleó
del 6 al 10 d'abril).
Pel que fa a l'organització ens cal dir
que no esperàvem tanta gent (la participació va doblar ben bé la de Santander),
la qual cosa va multiplicar-nos els problemes. De totes maneres vam sortir-ne
prou airosos malgrat l'escàs suport de les
institucions i de la poca participació dels
estudiants de Barcelona.
Esperem que en el futur puguem
millorar els Encontres, i aconseguir que
cada cop més serveixin per enfortir els
contactes entre joves geògrafs, tot obrint
noves portes a la disciplina.
Mariona Prat i Vandellòs
Xavier Fenosa i Tatay
Estudiants de Geografia
a la Facultat de Geografia
i Història de Barcelona
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Avançament de dades
quantificades de la
participació al IXè Encontre
d'Estudiants de Geografia
i Joves Geògrafs

Document número 1, Pust-e11cuntre de
la Comissió d'Organització
Dades de participació

t. D ades de matriculació
1.1. Nombre total de participants inscrits: !S6
1.2. Proporció de sexes: Homes, 78
(SO% ); Dones 78 (SO% )
1.3. Participació per nivell acadèmic
1.3 .1. Inscrits amb l'especialitat Geografia : 137 (87'82 % )
1.3 .1.1. Estudiants de 1er. cicle: 4
(2'S %)
1.3.1.2. Estudiants de 2on. cicle: 109
(69'87% )
1.3.1.3. Llicenciats: 22 (14' 1% )
1.3.1.4. Doctors
(professors):
2
(1'28 % )
1.3 .2. Inscrits d'altres especialitats: 7
(4'48 % )
1.3.2 .1. Estudiants d'Antropologia: 2
(1 '28 % )
1..'.2 .1.1. Estudiants del !er. cicle:
(0'64 %)

1.3 .2. 1.2 . Estudiants del 2on. cicle: 1
(0'64 %)
1.3.2.2 . Estud iants de Geografia i Història General: S (3'2%)
1.3.2 .2.1. Estudiants de l 1er. cicle: 2
(1'28%)
1.3.2.2.2. Estudiants del 2on. cicle: 3
(1'9%)
1.3 .3. Inscrits que no van fer constar la
seva condició acadèmica: 12
(7'69%)
1.4 . Participació per representacions.
1.4.1 . Membres de la Com issió d'Organització: 1O
1.4.2 . Participació de la Universitat de
Barcelona: 30 (19'23%)
1.4 .3. Representació invitada més nombrosa : Santiago, 27 (17'30%)
1.4.4. Representació assistent men ys

Aq ues tes dad es són prov isio nals. La qu antifi cació ha estat
feta a partir de les fi txes d'i nsc ripció; és a di r, no més co nsten les dades de les persones matric ulades

nombrosa: amb
(0'64% ):
Tarragona, Utrecht i València.
2. D ades de treball escrit aportat
2.1. Nombre total de treballs presentats: 20
2.1.1. Al capítol I: 13 (6S%)
2.1.2 . Al capítol II : S (25 %)
2.1.3 . Altres: Informe sobre la marxa
dels Encontres i Excursió.
2.2. Nombre de treballs amfi trions: 6
(30%)
2.3. Repre~entació invitada amb una
aportació més nombrosa: Santiago i
Extremad ura, amb 3 (15 %), cada
una
2.4 . Ràtio de treballs/i nscrits més alta :
Utrecht· (1/1 = 1) i Extremadura
(10/3 = 3'33)

SARA BlA
PAPELERIA:

General, Comercial y Escolar.

DIBUJO TÉCNICO: Mesas, Tecnígrafos, Equipos completos .
ARCHIVO:

Dossiers, Carpetas, Muebles, Armarios y Armazones.

REPROGRAFIA:

Ampliacions, Reducciones.

IMPRENTA:

Impresos comerciales y de uso general.

FOTOCOPIAS
PIZARRAS:

Acero vitrificada, imantadas (uso escolar y profesional) .
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Quadre general de participació
Grup

Número treballs Número inscrits

Barcelona
Tarragona
Barcelona Autònoma
Cantàbria
Extremadura
Granada
Lleó
Madrid-Autònoma
Màlaga
Oviedo
Salamanca
Santiago
Sevilla
Utrecht
València
Saragossa
País Basc
Informe adjunt
Totals

6

2
3

4
2

3

8
27
10

5

9

3'33
13
8
4

9

1
17

20

Avant-Registre
d'aportacions
documentals presentades
al Xlè Encontre
d'Estudiants de Geografia
i Jo ves Geògrafs
Document número 2, Post-encontre de
la Comissió d'Organització
Capítulo 1:
Planificació: conceptes, mètodes i
teories dins la Ciència Geogràfica
La planificación territorial: un
método practico, per Jaime Orench
(San Sebastian).
Los asentamientos rurales en Galicia,
per l'Equip I de la Universidad de
Santiago de Compostela.
La ecoplanificación integral: una
alternativa para la ordenación de
areas rurales de montaña, per Ana
Campillo (Santander) i Carlos Gonzalez (Zaragoza).
Ciencia, Geografia y Ordenación del
Territorio en España: el reduccionismo tecnicista de la practica social,
per AnaR. Agüero i Delia Humada
(Santander).
Ordre d·acord amb les intervencions

30
1
3
18
10
3
13
8

Ràtio
treballs/inscrits

Capítulo 11:
La reforma universitaria en
Geografia: els plans d'estudi
¿Qué son los patos?, per l'Equipo III
de la Universidad de Santiago de
Compostela .
Los planes de estudio de Geografia:
por la revisión del plan de la U.A.M.,
per Angel Paniagua i Julian Esteban
(Madrid).
La reforma universitaria en Geografía: los planes de estudio en Holanda
en general y específicamente en Utrecht, per Caria Kist (Culemborg,
Holanda).
Reflexiones subjetivas sobre los planes
de estudio de Geografia en Malaga,
per l' Equip de la Universidad de
Mal aga.
Geografía y sociedad: por la reconversión de los planes de estudio en
Geografia, per Pere Moreno, Xavier
Muñoz i Miquel J. Pavón (Barcelona).

156

¿Progreso? ¿Subdesarrollo? Un caso
muy particular: la Geografia, per
Miqu~l J. Pavón (Girona) .
Ciencia = d 1 + d2 + ... + dn.J + dn 'V d
= disciplina E Ciencia, per Xavier
Muñoz i Francesc Nolla (Barcelona).
Conversaciones en torno a la Geografía, per Pere Moreno (Barcelona).
La realidad de un ecosistema amenazado por una deficiente planificación:
la Dehesa, per l'Equip I de la Universidad de Extremadura .
Puntualizaciones sobre las condiciones
del subempleo en el sector textil-confección en Galicia, per l'Equip 11 de la
Universidad de Santiago de Compostela.
La Geografia aplicada o la apiicación
de la Geografia, per Pilar Durany i
Luís A. Gonzalez (León).
El planeamiento: sus objetivos, per
Antonio Calero (Badajoz).
Elaboración de un modelo teórico a
partir de la Te oria General de Sistemas y la Teoria de los Conjuntos
Borrosos, per Rufino Rodríguez (Caceres).
Ecofilosofias y ordenación territorial:
actitudes de la Geografia ante la problematica ecológica, per Tomis Mata
(Barcelona) .

Altres aportacions
Informe sobre la marcha de los
Encuentros de Estudiantes de Geografia y jóvenes Geógrafos, per Luís
A . Gonzalez (León) i Gonçalbo
Méndez i Juan Piñeiro (Santiago).
Guía de la Barcelona Olímpica para
Geógrafos (Excursió), per Vicent
Casals (Barcelona).

ELS NOMS DELS VENTS
A CATALUNYA

Aquest curs, un grup de membres del
Departament de Geografia Física de la
Universitat de Barcelona ha iniciat un
treball de recerca sobre el nom que tradicionalment es dóna als vents que bufen
en diferents indrets del territori de Catalunya. Es tracta de saber la denominació
local del vent o vents que es produeixen
a cada contrada. Amb aquest motiu, han
estat adreçades cartes amb una enquesta
que reproduïm tot demanant que es contesti i sigui retornada a l'adreça indicada.
L'enquesta té les característiques
següents:
1. Tres columnes verticals encapçalades
R.C .G. n" 5 • julloll987 • volum 11

informacions
Denominació/ns del
vent a la vostra
contrada

Punt cardinal de
procedència
N-NE-E-SE-5-SW-W-NW

amb tres conceptes : denominació del
vent, punt cardinal de procedència i
lloc geogràfic d'on bufa.
2. A cada línia cal assenyalar el nom del
· vent o dels vents que bufen a cada
contrada, i les seves particularitats.
3. A l'apartat Observacions cal indicar
per a cada vent: en quina estació de
l'any bufa; si és fred, calent, humit
sec; quina intensitat té; i si porta
núvols, pluges, neu, glaçades, bonança. Cal marcar-ho amb una (x) .
4 . A l'extrem superior i a la dreta del
full cal anotar el nom del lloc o indret
on el vent o vents que hi bufen reben

R.C.G. n " 5 • julio ll987 • volum 11

Uoc geogràfic d'on
bufa el vent
(muntanya, vall... )
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Uoc, municipi:
OBSERVACIONS
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el nom indicat. Igualment, el nom,
adreça i telèfon per tal d'aclarir qualsevol dubte que es pogués presentar.
5. A darrere del full de l'enquesta o en
un full a part poden detallar-se tots
aquells elements (dites populars,
esdeveniments relacionats amb els
vents, etc.) que poden ajudar a completar i precisar la informació.

dels vents que es donen en llocs concrets
i delimitats de les àrees en què hem subdividit el territori .
Els investigadors agrairien ben sincerament la col ·laboració dels lectors de la
Revista Catalana de Geografia i ofereixen per a més endavant tota la informació que hauran recollit i que aplegaran en
un treball de síntesi.

Aquesta enquesta ha estat adreçada a
persones i entitats de diferents punts de
Catalunya, que, totes plegades, formen
un ventall extens que servirà per conèixer la diversitat que presenten els noms

Xavier Martín Vide
Universitat de Barcelona
Facultat de Geografia i Història
Departament de Geografia Física
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1.1 .- TITOL:

La vida quotidiana a
Barcelona vers 1400

Espai i societat a la Barcelona
pre-industrial

La forrnación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714

El centro histórico: un Jugar
para el conflicto

1.2.- AUTOR:

Teresa-Maria Vinyoles i Vidal

Albert Garcia Espuche i
Manuel Guàrdia Bassols

}ames S. Amelang

Pere López Sanchez

1.3.- TRADUCTOR:

No hi ha

No hi ha

Jordi Beltran Ferrer

No hi ha

1.4.- PAÍS :

Espanya

Espanya

EEUU

Espanya

1.5.- ANY D'EDICIÓ:

1985

1986

1986

1986

1.6.- EDITORIAL:

Rafael Dalmau

La Magrana

Ariel, S.A.

Universitat de Barcelona

1.7.- ISBN:

84-232-0238-0

84-7410-219-7

84-344-6557-4

84-7528-187-7

2.1.- FORMAT:

17x24cm

15'5 x 23 '5

13'5 x 21 cm

17 x 23'5

2.2.- NOMBRE DE
PÀGINES:

240

190

237

163

3.1.- LLEGIBILITAT:

Bona

Bona

Bona

Bona

3.2.- ESTRUCTURA
DEL LLIBRE :

El llibre està format per un
índex i cinc parts cada una de
les quals està dividida per
diversos capítols; aquests ,
alhora, estan també dividits
en subcapítols.

El llibre està dividit en sis
parts cada una de les quals fa
referència a les diferents etapes de l'evolució urbana de la
ciutat de Barcelona des dels
romans fins al 1859.

Dividit en nou apanats,
cadascún d'ells consta de
diferents subapartats. Els
punts que tracta fan referència a la situació geogràfica, a
la evolució de les classes
socials, a l'estructura política, a les ideologies, i a les
senyes d'identitat, com per
exemple la cultura, el saber i
la castellanització de la llengua catalana; per finalitzar,
hi ha una conclusió relativament curta si es té en compte
els diferents aspectes de la
societat que es tracten al llarg
del llibre.

Està dividit en set capítols i
una conclusió. Cada capítol
té varis apartats. La conclusió no és gaire extensa i fa
una presentació ràpida del
tema que tracta el llibre.
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EL CENTRO HISTORICO

UN LUGAR PARA EL
CONFUCfO

James S. Amelaog
La fonnaclón
de una clase dirigente1
Barcelona 1490-1714

Ariel
3.3.- REALITZACIÓ
GRÀFICA:

No hi ha .

4.1.- BIBLIOGRAFIA

Bona, no molt abundant.
Està intercalada en el text i
fent-hi referència .

Molt abundant. Situada a final
del llibre, ajuda a situar-se en
les diferents fases d'evolució
i situació de Barcelona.

Escassa, al llarg del llibre

Es troba en el capítol tres de
la primera part. Està ordenada per ordre alfabètic
d'autors . La majoria dels llibres són catalans, castellans i
francesos.

Abundant . Es troba al final
del llibre i distribuïda per
capítols.

Situada a final de llibre. És
abundant . Els llibres que
més predominen són d'Itàlia
i d'Espanya .

És al final del llibre. La majoria són llibres espanyols. Està
ordenada alfabèticament per
noms d'autors. La majoria
són publicats entre 1970 i
1983.

4.2.- NOTES:

Moltes són insertades a peu
de plana.

Absents.

Moltes, a peu de cada pàgina.

Moltes, a final de cada plana.

5.0.- CONCEPTE:

L'obra vol mostrar l'ambient
quotidià de la Barcelona de
començaments del segle xv.
La temàtica és molt nova ja
que ha estat molt poc tractada en els llibres d'història.

És una anàlisi de l'evolució
urbana a Barcelona al llarg de
la seva història dels dels
romans fins el segle XIX complementat amb l'evolució
social de les diferents èpoques.

Explicació de la SltUaCIO
política, social, econòmica i
cultural de Barcelona entre
1490 i 1714.

..

Aquest llibre tracta el tema
de l'evolució social i urbana
de Barcelona entre els anys
1960 i 1980 a partir de l'augment de la industrialització i
de la crisi posterior des d'un
punt de vista força crític.

Pot semblar un llibre d'anècdotes, ja que no parla dels
fets històric de la Barcelona
de començaments de segle
xv sinó més aviat dels costums i dels trets característics
dels seus habitants, encara
que generalitza massa alguns
casos particulars, però que té
una excel·lent base erudita.

Bon manual, útil per a tenir
una visió clara i ràpida de
l'evolució urbana de Barcelona. Interessant pels estudiants iniciats en geografia
urbana.

Obra útil per a alumnes in teressats en la història barcelonina. Dóna una visió ràpida
del tema que tracta.

6.0.-. VALORACIÓ
GLOBAL:
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només trobem tres gràfics.

Manual útil per a estudiants
de geografia i estudiosos del
tema urbà que estiguin interessats en veu re els canvis

urbans i socials a partir del
creixement de les grans ciutats històriques .
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ENCLAVES E INTEGRACION SOCIAL EN NICARAGUA
El autor presenta u nas notas sobre su investigación realizada entre 1982 y 1983 en las
minas que habían pertenecido a la empresa canadiense Noranda, en Nicaragua. Con
ello se realiza un primer analisis sobre los cambios sociales y económicos del país tras
la implantación del sandinismo.

Juan-Luis Klein

POLÍTICA DE VIV!ENDA Y PROMOCIÓN PRIVADA EN LLEIDA (1940-1980)
Se presenta un estudio sobre la evolución de la política de la vivienda en España y una
periodización privada en la construcción de viviendas en Lleida entt·e los años 1940
y 1980. La ciudad en estos años ha mas que duplicada su población y tras un período
inicial de predominio de la promoción pública de viviendas ésta ha ido cediendo a
promociones privadas cada vez mayores.

Joan Vilagrasa

LA DIFUSIÓN DE LA GEOGRAFÍA EN ESPAÑA A F INALES
DE LA DÉCADA 1910-20 .. ... .. . ....... ................ ..... ................................ .
El autor presenta una visión de la difusión de la Geografía en España entre 1917 y
1920 a partir del analisis del suplemento de Geografía e Historia del diario madrileño
•El Sol• . Con ello aparece el pape! innovador de Juan Dantín Cereceda (Madrid
! 88 1-!943) .
LA GENERACIÓN DE CORTES GEODÉSICOS EN LA CARTOGRAFÍA
DE CATALUNYA PARA ESCALAS I:SO 000 Y MAYORES ............. ...... .. . .
Presentación de los trabajos y dlculos reali zados en el Institut Cartogràfic de
Catalunya con el fin de obtener un corte geodésico adecuado para su producción
cartografica para escalas I :SO 000 y mayores.
LA MONTAÑA COMO RECURSO DIDÀCTICO EN GEOGRAFÍA ............. .
El autor analiza las posibilidades de utilización didictica de todos los aspectos
geograficos que implica un elemento destacada del relieve, como la montaña. A
través de recursos graficos y cartograficos se presenta la diversidad de factores que
implica la montaña: clima, relieve, actividades económicas o poblamiento .
LA CAMANCHACA. CAPTACIONES DE AGUA EN EL DESI ER TO
DEATACAMA .. .... .................................. ...... ................................... ..
El desierto de Atacama, situado en la costa americana del Pacífica sur, est:í considerada
como un desierto absoluta. Las características especiales de la corriente fría de
Humboldt originan una persistente nie bla costera, la camanchaca. El autor presenta
los trabajos de un equipo de investigadores de la Universidad del Norte-Antofagasta
(Chile) para aprovechar el agua de esta niebla y vivificar el desierto .

.

Abs.t racts

.

Agustín Gamir

!mtael Colnmina

y María Macau

Antonio Gómez Ortiz

Francesc Lleal i Galceran

ENCLAVES AND SPATIAL INTEGRATION IN NICARAGUA .................... .
The autor presents some notes about the research he carried out between 1982 and
1983 in the mines which had belonged to the Canadian company Noranda in
Nicaragua. He thereb y brings about a first analysis of th e national soc ial and
economic changes caused by the implantation of Sandinismo.

Juan -Luis Klein

HOUSING POLICY AND PRIVA TE PROMOTION IN LLEIDA (1940-1980) ....
A study about the evolution of the housing policy in Spain and a periodisation of
priva te promotion in the sector of housing co nstruction in Lleida between 1940 and
1980. During these years, the urban population has more than doubled and after a
former phase of predominately public. promotio n of housing, this has gradually
given way to increasing ¡,>rivate promotions.

Joan Vila grasa

THE DIFFUSION OF GEOGRAPHY IN SPAIN IN THE LATE 191 0 ..... ........ .
The author presents an overview of the diffusion of geograph y in Spain between
1917 and 1920 starting from an analysis of the geography and history supplement of
rhe Madrid newspaper ·El Sol• thereby bringing out rhe innovating role of Juan
Dantín Cereceda (Madrid 1881-1943).

Agustín Gamir

THE GENERAT! ON OF GEODESIC SECTIONS IN THE CARTOGRAPHY
OF CATALONIA FOR I:SO 000 AND LARGER SCALES ............... ......... .
An introduction to the work and calculations carried out in the Institut Cartogràfic
de Catalunya in order to obtain a geodesic section appropriate for cartographic
'
production at I :SO 000 and larger scales .
THE MOUNTAIN AS A DIDACTIC RESORT IN GEOGRAPHY ...... .. .. . ..... .. .
The author analyses the possibilities of a didactic utilisation of all rhe geographical
aspects of an oustanding element of the relief, as a mountain. By geographical and
cartographical means, the author presents the diversity of factors a mountain
implies: climate. relief, economic activities and population.

Ismael Colamina
,.md Maria Macau

Antonio Gómez Ortiz

THE CAMANCHACA. WATER RECOLLECT ION IN THE A.. TACAMA

DBEn

....... ... ....... ..... ...... ....... ..... ............ .... ................. .... ... .. .

Francesc Lleal i Galceran

The Atacama Desert, situated on rhe South Pacific American coast, is considered an
absolute desert. The special characteristics of the cold Corrent Humbo ldt produce a
constant coastal fog called Camanchaca. The author presents work carried out by a
research team from the University of North-Antofagasta (Chile) in order to use the
water of this mist to revive the desert .
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