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EDITORIAL 

El número 7 de la Revista Catalana de Geografia que tenim a les mans és 
dedicat preferentment a l'anàlisi de/fet urbà. Dintre d'aquesta especi.alització 
hom ha cercat de tractar alguns exemples de ciutats petites i mitjanes, que 
defugissin un barcelonisme exclusivista; així, apareixen els casos de Vilafranca 
del Penedès, la capital de la comarca de l'Alt Penedès, que comptava a/1986 
amb 26433 habitants, Mataró, la capital del Maresme, amb 100 021 habitants i . 
Sant Vicenç dels Horts, petit municipi del Baix Llobregat de 20 397 habitants. 
En cap cas no es tracta de presentar unes monografies locals, sinó d'oferir 
unes anàlisis detallades que permetin un acostament profund al procés complex 
de la urbanització, tot considerant unes variable~ diferents i complementàries: 
el planejament urbà, la parcel·lació i propietat del sòl i el creixement demogràfic. 
Alhora hom pretén de donar compte de l'estat de la recerca universitària en 
aquest camp, ja que els tres articles presentats tenen llur origen en treballs 
acadèmics de nivell diferent: una tesi de doctorat i dues tesis de llicenciatura. 

Es tracta, en primer lloc, i dins dè la secció de visions geogràfiques, de la 
presentació de l'urbanisme vilafranquí a cavall de la guerra d 'Espanya, a 
càrrec de M. Angels Alió, professora ·del Departament de ·Geografia 
Humana deia .Universitat de Barcelona. En segon lloc, ja a la secció de 
Geografia, Antoni Civit, llicenciat en Història Contemporània per la 
mateixa Univ ersitat, ofereix una anàlisi minuciosa del pas de sòl rural a sòl 
urbà d'un sector de/litoral mataroní. Finalment, José Palos, llicenciat en 
Geografia per la Universitat de Barcelona, resumeix el procés d ,expansió 
demogràfica d 'un municipi perifèric de l'àrea metropolitana de Barcelona, 
Sant Vicençdels Horts. Aquesta temàtica és complçtada amb la presentació 
crítica de quatre llibrets de Geografia Urbana publicats a Espanya entre 
1979 i 1983, a la secció de Bibliografia. . 

A la secció de Cartografia, es prèsenta un article sobre els aspectes algorísmics de 
la construcció del model digital del terreny a~b la tecnologia Gestalt, dissenyat 
per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquest article, redactat per Joan 
Torres i Ismael Colomin~, llicenciats en Matemàtiques, ultra mostrar 
detalladament els avantatges i utilitat d'aquest model, dóna una v isió general 
de la moderna fotogrametria. Finalment, a la secció de Ciències de la Terra, 
A ssumpció Anton, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agro-alimentària de 
la Generalitat de Catalunya, compara diferents mètodes de càlcul de 
l'evapotranspiràció emprats a l'estació de Cahils i la seva utilitat per a 
l'agricultura catalana. Les informacions sobre alguns congressos als quals la 
redacció de la Revista ha tingut accés es completen amb la llista de publicacions 
periòdiques rebudes a l'Institut Cartogràfic de Catalunya com a intercanvi 
amb la Revista, per tal de donar a conèixer la nostra hemeroteca i l'àmbit de 
difusió de la nostra R evista. 
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Foto 3: Fotografia de Josep M. Ba renys al seu 
estudi {ICC) 
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EXPANSIÓ DE LA CIUTAT 
I POLÍTICA URBANA A LA 

VILAFRANCA DE LA POSTGUERRA 

Com en altres aspectes de la vida quotidiana, la 
postguerra espanyola també va significar, pel que fa a 
urbanisme i producció d'espai urbà, el restabliment 
dels models d' actuació tradicional que subordinats als 
interessos i a la promoció immobiliària, havien caracte
ritzat les pràctiques urbanes dels blocs dominants a la 
majoria de ciutats durant la dictadura de Primo de 
Rivera. Ara bé, tot i que a les petites ciutats aquesta 
mena de retorn a l'urbanisme tradicional podria sem
blar el tret més rellevant del procés urbà dels anys qua
ranta, no cal perdre de vista que, des de ben aviat, i 
paral·lelament a l'aliança entre el franquisme i el pre
capitalisme dels grups rendistes 1

, van anar apareixent 
altres modalitats d'actuació caracteritzades per la parti
cipació de l'Estat i de les institucions financeres. Així, 
d'una o altra manera, s'anaven introduint unes pràcti
ques que ja s'havien assajat abans a les grans ciutats i 
que serien després majoritàries arreu. 

Per aquest motiu, en plantejar el tema de la post
guerra a Vilafranca, sembla que fóra encertat de consi
derar, des de bon principi, que el procés de creixement 
i d'organització espacial de la ciutat era condicionat per 

Fig. l : Evolució dels tipus ¿•obra segons els expedients d'obres particulars 
(1939- 1944) 
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Nova planta 

la complementaritat que va establir-se entre l'estruc
tura tradicional dominant de la propietat i la paulatina 
assimilació de noves formes d'actuació, de tendència 
monopolista, les quals, propiciades per les mesures 
institucionals i legislatives del franquisme, tendien a 
enfortir llurs bases especulatives i immobiliàries. 

Hi ha, però, un altre tema que també podria con
siderar-se com a prioritari; és el que fa referència a la 
lògica econòmica de la mateixa especulació, car s'ha de 
tenir en compte que, aquesta havia d'ésser una forma 
d'inversió relativament habitual per part d'uns propie
taris i d'unes entitats privades que, condicionats per la 
mateixa dinàmica econòmica2

, no tenien gaires possi
bilitats d'elecció quant a la reinversió del capital. 
Aquesta situació, vàlida a tot l'Estat espanyoP, havia 
d'ésser especialment significativa en un medi en el qual 
era fàcil l'obtenció de beneficis com a conseqüència de 
l'escassetat dels productes agraris, i atès que la ciutat 
apareixia com un dels sectors econòmics on es podia 
reinvertir immediatament. 

Probablement, doncs, caldria entendre que !~im
portant procés d'urbanització que es va desenvolupar 
a la Vilafranca de la postguerra va produir-se com a 
conseqüència de la convergència entre les pràctiques 
econòmiques d'una burgesia que, va decantar-se per la 
inversió més segura i tradicional en el sector immobi
liari, i les possibilitats que del punt de vista legislatiu 
van anar oferint-se des de les instàncies governamen
tals. De fet, és només des d'aquesta perspectiva que 
pot entendre's que els propietaris de la vila, que fins 
aleshores sempre havien estat majoritàriament reticents 
a l'elaboració i a l'aprovació d'un planejament de con
junt per a la ciutat, acceptessin, durant la postguerra, 
l'aprovació d'un pla que tenia les garanties d'un règim 

Notes 

1. Vegeu, en aquest sentit , les aportacions de J.E. SANCHEZ: Formación 
social y espacio de la Catabtña contemporanea (1936-1975), Barcelona, 
Facultat de Geografia i H istòria, 1983, 2 volums, pàg. 294, vol. !. (Tesi 
Doctoral, inèdita). 

2. Aquesta tendència a la invers ió de les plus-vàlues seria una de les caracte
rístiques importants dels països capitalistes perifèrics, fins i tot en l'actua
litat . Vegeu, per exemple, B. SECH I: El sector edificación y la propiedad 
del sue lo en un proceso de desarrollo económico, a "El despilfarro inmobi
liario", Barcelona, Gustavo Gili, 1977, pàgs . 37-87. 

3. Vegeu nota I. 
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Foto 4: Fo tografia aèria de Vilafranca del Penedès el 1953 

que els era favorable i que, en comptes de limitar-les, 
legitimava llurs aspiracions immobiliàries. 

Es tracta, per tant de reflectir el millor possible la 
importància del context global pel que fa a l'explicació 
i a l'anàlisi dels diferents mecanismes mitjançant els 
quals en una ciutat, i en un moment donat, s'adoptaren 
unes formes d'urbanització que potenciaven l'expansió 
i l'especulació. Així, aquest article s'ha organitzat en 
parts diferents, la primera de les quals tracta sobre les 
condicions del procés urbà en allò que fa referència a 
les modalitats expansives de la construcció; també s'hi 
fan paleses les característiques d'una estructura social 
polaritzada entorn d'una reduïda, però forta, la burge
sia local. La segona part, en canvi, considera qüestions 
específicament urbanístiques i analitza les interven
cions realitzades entre 1939 i 1946. Tanmateix, val a dir 
que s'hi han tractat separadament les actuacions que 
podrien considerar-se com a resultat de la reacció 
desencadenada contra el planejament de la Segona 
República, i aquelles altres que es produïren directa
ment com a conseqüència de la nova situació. Amb tot, 
s'hi podrà constatar que, sigui quina sigui la modalitat 
d'intervenció analitzada, totes són fortament condicio
nades pels interessos de la propietat i bàsicament van 
encaminades a utilitzar la urbanització per tal d'aug
mentar-ne els rendiments immobiliaris . 

(Foto: M. À ngels Alió) 

Probablement, doncs, seran correctes algunes de 
les consideracions que s'efectuen, finalment en una ter
cera part, quan, en fer balanç de les característiques 
més rellevants de l'urbanisme de postguerra, es tracta 
el tema dels models urbanístics subjacents en la majoria 
de les intervencions . Allà es fa palès el manteniment de 
la figura dels eixamples, els quals, conjuntament amb 
altres influències historicistes, semblen haver caracte
ritzat l'urbanisme vilafranquí d'aquells anys . 

Les condicions del procés urbà 
Una de les característiques aparentment més sor

prenents del procés urbà de la Vilafranca de la postguer
ra consisteix en el que podria semblar una contra
dicció entre l'estancament demogràfic del període 
-11109 habitants el1940 i 11177 el1950-, i la rà
pida represa de l'activitat en el sector de la construc
ció. Aquest sector, ultrapassà ben aviat els màxims asso
lits en èpoques anteriors4

, i va configurar una tendència 
expansiva que, si bé poc intensa, mantenia el creixement 
de l'espai urbanitzable. Aquesta situació pot explicar
se pel fet que l'anàlisi detallada dels tipus d'obra i dels 
promotors que impulsaren el procés de construcció ens 
porta a la creença que aquesta activitat estava profun
dament adaptada als mecanismes productius de la vida 
local. 

H.C'.C.. n " 7 • n l n ·il W88 · volum lli 



Expansió de l'espai urbà i característiques 
del procés de construcció 

Prenent com a punt de partida els expedients 
d'obres particulars (EOP)5 que foren tramitats durant 
els anys immediatament posteriors a la guerra, i més 
concretament entre 1939 i 1944, destaca el fet que, en 
acabar el1939 -any atípic, en el qual els expedients pre
dominants eren aquells en què es demanava l'inevitable 
permís per a canviar d'idioma els rètols existents a les 
botigues i façanes-, s' iniciés una forta tendència a l'alça 
de les construccions majors (272 fins al 1944 ). Aques
tes, a excepció del1943, assolirien una mitjana anual de 
l'ordre dels 45 EOP. 

Altrament, si es consideren els tipus d'obres per a 
les quals es demanava llicència, cal destacar-ne l'exis
tència d'un elevat nombre, fins a 163 EOP, que tenien 
per objecte actuacions de reforma. A més d'això cal 
considerar la represa de la feina en indústries i tallers, 
així com la continuació del procés de terciarització que 
ja s'havia iniciat des de començament de seglé. 

És, doncs, en relació a aquestes obres de reforma 
-entre les quals cal comptar, també, totes aquelles 
intervencions menors en edificis i botigues7

-, que s'ha 
de tenir en compte la importància relativa de les obres 
expansives, les quals assolirien un total de 109 inter
vencions i representaren poc més del 35 % del total. 
De fet són aquestes obres -que s'haurien de diferen
ciar segons que fessin referència a edificis de nova 
planta o bé a construccions de mur de tanca a les par
cel-les urbanes i solars- les que reflecteixen millor 
l'existència de la tendència expansiva. 

Quant al sentit de la seva incidència en l'expansió, 
i a part de la seva escassa intensitat, podria destacar-se, 
per exemple, el fet que gairebé la meitat dels permisos 
tramitats per a aquests tipus d'obres, concretament 
52 EOP, eren destinats a protegir els solars de les fran
ges marginals de la ciutat. També és destacable l'es
cassa densificació resultant de les construccions de 
nova planta, majoritàriament situades en àrees allunya
des del centre, la qual es reflectia en el fet que gairebé 
un 50 % d'aquestes obres -concretament 21 d'un 
total de 59- tenien només una sola planta8

• Altres 
dades permeten de corroborar aquestes afirmacions: 
del total dels nous edificis projectats, només disset 
corresponien a obres amb més d'un habitatge. La pre
sència d'uns pocs edificis amb quatre o més habitatges, 

Notes 

4. Seguim aquí les conclusions de la tesi doctoral de l'autora, la qual tenia 
per objecte la Vilafranca decimonònica. Vegeu concretament: La autat 
de Vilafranca del Penedès. Estructura urbana i procés d'urbanització (Se
gles XIX-XX), Barcelona, Facultat de G_eografia i Història, 1984, 
2 volums (tesi doctoral). Vegeu-ne una vers10 resum1da a: ProJectes ' rea
litat d'un procés urbà decimonònic. Vilafranca del Penedès, 1865-1930, 
Barcelona, Geo-crítica. Textos de Apoyo, 1986. 

5. Vegeu nota 4. 
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Foto 5: Pla de Vilafranca del Penedès de F. Mestres, del 1946 (ICC¡ 

en realitat només tres EOP, no aconseguí de caracterit
zar un procés que sembla, per tant, més subordinat a la 
dinàmica expansiva que no pas a la reforma i a la densi
ficació de la ciutat preexistent. 

Condicions socials i gestió urbana 
Qualsevol de les fonts d'informació existents 

sobre els anys de la postguerra serveix per introduir les 
dimensions socials d'un procés urbà del qual ja s'ha 
remarcat la dependència respecte dels interessos d'una 
burgesia de caire més aviat tradicional i rendista, que 
majoritàriament estava integrada per propietaris i 
industrials del vi. 

Cal destacar l'interès especial d'algunes d'aquestes 
fonts, sia perquè estan específicament relacionades 
amb la construcció, sia perquè el seu valor és prou sig
nificatiu. Aquesta part de l' anàlisi es basa en una sèrie 
de dades procedents d'uns pocs lligalls amb documen
tació, immediatament posteriors a l' acabament de la 
guerra\ i que palesen, amb força precisió, algunes de 
les condicions polítiques i socials de la Vilafranca 
d'aquell temps. Els resultats d'aquesta anàlisi s'han 
complementat amb la informació, procedent dels 
EOP, que es refereix als promotors de les obres. Tan
mateix, com que unes i altres fonts corroboren el paper 
de la burgesia vilafranquina en la direcció i control de 
l'expansió, hom addueix, a més, com a complement, 
tot un seguit de dades destinades a mostrar alguns 
exemples mitjançant els quals es fa possible d'entendre 

6. Vegeu nota 4. 
7. Es té constància d'aquest tipus d'obres , que podríem qualificar de 

menors, per un sondeig realitzat paral ·lelament a l'estudi d'aquestes 272 
EOP. 

8. Vegeu nota 4. . 
9 . Voldríem insistir en la importància intrínseca d'aquests lhgalls, els quals 

esperen una anàlisi sistemàtica i completa dels especialistes. Vegeu con
cretament, i sobretot, l' Arxiu Municipal 26/689. 
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la posició dels primers consistoris de la postguerra en 
l'articulació i realització dels objectius d'aquest grup 
social. 

La consolidació dels grups socialment dominants 
Simultàniament a les circumstàncies polítiques 

més genèriques que propiciaven la consolidació de 
propietaris i industrials com a grup fonamental de la 
classe dominant, a l'interior de la mateixa comunitat 
vilafranquina, tan bon punt acabada la guerra, anaren 
produint-se una successió d'esdeveniments destinats a 
assegurar i exterioritzar aquest domini en qualsevol 
àmbit de la vida quotidiana. 

Podria parlar-se, per exemple, de la Primera Fira 
del Vi , celebrada el 1943, que indica l'alt nivell assolit 
pels industrials en els contactes necessaris per a realit
zar un certamen que, com aquest, era prou important 
i dificultós ateses les condicions de l'economia espa
nyola i el conflicte bèl·lic europeu . De la mateixa 
manera, i des del nivell més restringit de la vida local , 
també podria esmentar-se la represa d'activitats per 
part de les institucions locals, les quals reincorporaren 
els membres més significatius d'aquesta burgesia vila
franquina en els seus òrgans directius 10

• A través dels 
seus actes, començarien a assenyalar les línies culturals 
de la Vilafranca benestant. 

En tot cas, però, les dades més eloqüents són les 
relatives a una variada documentació que inclou des de 
la correspondència dels vilafranquins empresonats als 
camps de concentració, les sol·licituds de l'alcalde per 
tal que el govern enviés aliments a la vila, o fins i tot els 
comptes de les contribucions especials que hagueren de 
pagar totes les famílies entre el febrer i el juny del1939 . 
De fet, utilitzant només aquestes últimes dades, ha 
estat factible de confegir un quadre sobre les caracterís
tiques internes del grup localment dominant, així com 
també sobre el grau de desigualtat existent dins el con
junt de famílies vilafranquines. 

En aquest darrer sentit, destaca, per exemple, que 
la suma aconseguida en concepte de "contribució espe
cial per a normalitzar econòmicament el municipi" 11 va 
assolir la xifra de 188 776 ptes. Aquestes van ésser 
obtingudes mitjançant un total de 927 imposicions 
procedents, majoritàriament, de famílies humils que 
aportaren entre tres i quinze pessetes . Unes poques 
aportacions, trenta-vuit en concret, amb un total de 
153 250 ptes. representaven més de les dues terceres 
parts del conjunt (taula 1). 

A part de les necessitats de supervivència i d'un 
impost pagat al vencedor -que podrien ésser algunes 
de les explicacions suggerides per una llista d'aquest 
tipus-, una conclusió que també es desprèn d'aquests 
comptes, és la que permet de ratificar la posició local
ment dominant d'un conjunt social. Una anàlisi més 
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Foto 6: Projecte d'edifici per a l'Ajuntament, de Barenys (1934) 
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Foto 7: Projecte d'eixample de la plaça de la Vila, de Barenys (1934) (ICC) 

específica d'aquest conjunt permetria d'identificar 
importants industrials, els quals, com en el cas del 
màxim contribuent de 17 250 ptes., assajarien més 
endavant la seva penetració en el sector immobiliariF. 

Interessos immobiliaris diferenciats: 
promotors i usuaris 

Continuant però, l'intent de conèixer les diferèn
cies quant al control de la construcció i utilitzant amb 
aquesta finalitat les dades referides als sol·licitants dels 
permisos d'obra, cal considerar, en primer lloc, que la 
mateixa sol·licitud de la llicència ja comportava una 
diferenciació important respecte de l'àmplia capa social 

Notes 

I O. Vegeu M . BENACH, Els vilafranquins del segle XX. Notes per a la història 
local, Vilafranca, 1978, pàg. 291. 

Il. Vegeu nota 9. 
12. Vegeu no ta 4. 
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Foto 8: Projecte de camp d'esportS, de Barenys (1934) (ICC) 

que no solament no podia construir, sinó que ni podia 
reformar la seva casa, i que estava, per tant, directa
ment allunyada de qualsevol decisió respecte de la 
construcció i el procés urbà. En tot cas, l'anàlisi de les 
freqüències amb les quals determinats particulars deci
diren construir i demanar el permís, revela, igualment, 
l'existència de dos altres grups socials, els quals, d'an
tuvi, poden diferenciar-se segons que haguessin fet o 
bé una, o bé dues o més sol· licituds de permís d'obra; 
aquests serien els grups que podrien qualificar-se res
pectivament com a menestrals o petita burgesia, els 
primers, i com a burgesia o grups benestants els altres. 

De tota manera, pel que fa als sol· licitants de dues 

R .C.G . n " ï • a b1·il 1988 • volum lli 

o més llicències, que representen una mica més del 
50 % dels EOP tramitats i 59 promotors, cal dir, que 
abans de parlar d'una burgesia pròpiament dita, fóra 
convenient de separar aquelles persones que malgrat 
haver sol·licitat dos permisos, només tenien l'objectiu 
de resoldre, amb l'un els problemes habitualment rela
cionats amb l'ús de les cases i edificis del barri antic, on 
tenien el taller o l'establiment comercial, i amb l'altre la 
construcció del que acostumava a ésser el nou habi
tatge familiar als afores. Aquest seria, doncs, un sub
conjunt que pels seus interessos s'assemblaria força 
més al dels sol·licitants d'una única llicència, també 
igualment relacionats amb construccions destinades a 
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Contribucions 

I 000 pessetes 
I 500-2 500 pessetes 
3 000-4 500 pessetes 
5 000-8 000 pessetes 
I O 000 pessetes 
I O 000 pessetes 
Total parcial 
3-999 pessetes 
Total 

Nombre de contribucions Total pessetes 

15 15 000 
5 lO 000 
5 18 000 
9 63 000 
3 30 000 
I 17 250 

38 153 250 
889 36 524 
927 188 776 

Taula I : Q uantitats aportades al municipi entre febrer i juny del 1939 

ús propi, que no a la resta de promotors, els quals, en 
nombre de catorze, podrien ésser definits com amem
bres de la classe mitjana local, o bé d'una burgesia inte
grada pels propietaris i industrials en la qual confluïen, 
indistintament, els valors funcionals i immobiliaris. 

Caldria ara fer esment dels paral·lelismes existents 
entre aquestes dades i aquelles altres relatives a les con
tribucions especials, dades que permeten de ressaltar 
l'existència d 'uns pocs personatges, entre els quals hi 
ha el mateix industrial que era el màxim contribuent. 
Aquest també apareix significativament representat 
dins el grup de promotors de tres iniciatives i pot asso
ciar-se, a més, amb la més important de totes elles: la 
construcció d'un edifici de vuit habitatges al carrer de 
Misser Rufet. També caldrà relacionar aquest mateix 
promotor amb d'altres iniciatives immobiliàries al vol
tant de la ciutat. 

En tot cas, és evident que les activitats immobilià
ries no responien a una tendència generalitzada sinó 
que tendien a concentrar-se en unes poques persones. 
Aquesta propensió és, tanmateix, una de les caracterís
tiques fonamentals d'un sector econòmic que ja s'es
tava reorganitzant des de la fi de segle i dins el qual 
diversos autors 13 han constatat, repetidament, l' exis
tència de tendències monopolistes progressivament 
vinculades a les societats financeres. 

Institucions i bloc localment dominant 
Encara que l'extensa classe mitjana interessada en 

la construcció del seu propi habitatge pogués aprofitar 
els beneficis -bàsicament subvencions- atorgats per 
l'Estat com a conseqüència de les pressions de Falange 
Espanyola, el que interessa destacar és que en realitat, 
paral-lelament a aquests ajuts que possibilitaven l'ad
quisició d'habitatges, i per tant la represa del mercat 
immobiliari, van ésser els grups socials que s' han pre
sentat com a dominants, els veritables afavorits per les 
intervencions dels diferents organismes oficials . 

Aquest aspecte del franquisme, que ha estat parti
cularment estudiat del punt de vista de l'aparell esta
taP\ implicava també una faceta local força important 
que comportava diverses modalitats d'intervenció. 

Una de les qüestions que caldria remarcar sobre les ins
titucions locals és, precisament, el seu paper d'inter
mediàries; l'Ajuntament de Vilafranca esdevé progres
sivament immers en una situació de mitjancer entre 
propietaris i industrials d'una banda, i el mateix Estat 
de l'altra. Aquest, per exemple, fou el cas quan inten
tava reimpulsar la xarxa ferroviària i el seu accés des de 
la població -tan necessaris per a la indústria vitiviní
cola i per a la revalorització dels terrenys veïns del 
carrer de Comerç15 -o bé quan facilitava els contactes 
entre l'Obra Sindical del Hogar i els propietaris inte
ressats a vendre els solars on després s'hi construirien 
els habitatges de promoció pública. La intervenció més 
significativa fou com a element articulador del bloc 
immobiliari local. Diversos esdeveniments podrien 
servir per il·lustrar aquest procés, tot i que, en general, 
convindria assenyalar primer els que fan referència als 
tècnics d'urbanisme i, en segon lloc, aquells pels quals 
la iniciativa afectava, sobretot, la propietat. 

Quant als primers, potser fóra bo de recordar la 
immediata reposició com a arquitecte municipal d' An
toni Pons, que havia ostentat el càrrec durant l'etapa de 
la dictadura de Primo de Rivera; o bé que, malgrat que 
són fets referents a les empreses de la construcció, l'ad
judicació majoritària d'obres d'infrastructura a cons
tructors afins i en detriment d'una antiga Cooperativa 
de Paletes, la qual, degudament transformada en socie
tat anònima, amb prou feines es mantenia mitjançant 
encàrrecs de particulars. 

Pel que fa a l'articulació dels interessos del bloc 
localment dominant dins la política urbanística hom ha 
de referir-se sobretot a les intervencions de l'Ajunta
ment en matèria de propietat immobiliària car, en 
aquest sentit, una de les seves tasques principals va 
consistir, precisament, a retornar a llurs propietaris les 
finques que els havien estat sostretes l'any 1936 i que, 
en el cas de Vilafranca, havien estat destinades a sòl 
públic, en el qual es basava la política d 'equipaments 
de la República. 

La inserció d'aquestes activitats dins la política 
urbanística local és, però, la que remet directament als 
pròxims apartats on, tot i les diferències temàtiques, 
s'hi observarà, tanmateix, la presència dominant d'uns 
propietaris que reprengueren, des de bon comença
ment, les seves formes de gestió tradicionals i apren
gueren, a més, a aprofitar els avantatges que se'ls ofe
rien des dels nivells estatals . 

Notes 

13 . Vegeu nota 2, i també, pel que fa al sector immobiliari i a la propietat pri
vada a Espanya, M. T Al]ER: Urbanismo e Historia Urbana en España, 
Madrid , Universidad Complutense, 1979. 

14 . Pot consultar-se, entre d 'altres, l'obra de G . URENÀ: A rquitectura y 
urbanística civil y militar en el período de la autarquía (1936-1945 ). Anà
lisis, cronología y textos, Madrid, lstmo, 1979, pàg. 352. 
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La política urbanística local 
Per tal de garantir l'acompliment dels objectius 

immobiliaris dominants, la política urbanística local 
havia de resoldre, prèviament, els problemes derivats 
del planejament anterior. Només després, els propieta
ris començaren a utilitzar els nous instruments d'urba
nització que hom els oferia des del franquisme, i el 
procés urbà vilafranquí es decantà clarament cap a les 
necessitats expansives dels monopolis en formació. 

La reacció contra l'urbanisme republicà 
Encara que la derogació de les disposicions urba

nístiques anteriors fos una condició imposada implíci
tament per l'acabament de la guerra, l'Ajuntament va 
haver de dur a terme, a més a més, tota una sèrie d'ac
tuacions específicament destinades a compensar els 
interessos d'aquells sectors que es consideraven lesio
nats per un planejament i unes disposicions que, d'ençà 
1931, intentaven de modificar la política urbana tradi
cional. Foren, per tant, unes intervencions necessària
ment diverses en la mesura en què també l'urbanisme 
republicà havia afectat aspectes tan diferents de l'orga
nització espacial com els que anaven des del planeja
ment racional i reformista dels primers anys trenta fins 
a les disposicions marcadament polítiques que caracte
ritzarien després l'urbanisme durant la Guerra Civil. 

Per aquest motiu, tot i tractar-se d'un sol projec
te, l'anàlisi de la reacció, o més ben dit, de la contrare
forma sectorial que el va succeir, pot abordar-se tot 
diferenciant entre les intervencions destinades a con
trarestar els efectes del planejament, i aquelles altres 
que només tingueren com a objectiu la compensació 
dels propietaris afectats per les sostraccions de finques 
o per la política immobiliària durant la guerra. 

El desmantellament del Pla Barenys 
El Pla d'Urbanització i Eixamplament (PUE), 

també conegut com a Pla Barenys, constitueix la inicia
tiva urbanística més important dels anys de la Repúbli
ca. Es va engegar quan el consistori sorgit del pacte 
d'Esquerres del febrer del 1931 16 va proposar-se de 
resoldre dos dels problemes bàsics de la ciutat: l'un, 
l'absència d'una política d'equipaments, la qual cosa 
volia dir adquisició de sòl per a usos públics i construc
ció i reforma d'edificis; l'altre, directament relacionat 
amb el PUE, la racionalització de l'expansió i la 
reforma urbanes. 

Notes 

15. Arxiu Municipal 55/450. 
16. El procés d'aprovació del PUE va ésser llarg i relativament complicat. Per 

les notícies que en tenim, sembla que s'i nicià el novembre del 1931 (Lli
bre d' Actes , 11 -Xl-193 1) si bé el consistori no va prendre una decisió 
definitiva fins a l'abril del1933 (Llibre d'Actes, 5-IV-1933). Va seguir-lo 
un concurs al qual van presentar-se diferents equips. Josep Maria Ba-
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Foto 9: Projecte de plaça pública, de Barenys (1934) 
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Cal tenir en compte, per tant, que el PUE havia 
sòrgit en el marc d'un Ajuntament que estava decidit a 
organitzar el procés urbà de manera global i explícita. 
El pla pretenia d 'utilitzar el planejament com a instru
ment per a fer front a les pràctiques tradicionals de la 
política urbana anterior, que considerava ancorada en 
un caciquisme immobiliari que la incapacitava per a 
resoldre les dues contradiccions bàsiques de la ciutat: 
per un costat, les necessitats de producció, és a dir, de 
la indústria i de la terciarització; i per l'altre, el con
sum, o el que és el mateix, l'habitatge, els equipaments 
i la qualitat de vida en general. Aquesta voluntat explí
cita de reforma i de control respecte de les actuacions 
del bloc de la renda, féu que el PUE -que podria con
siderar-se com el resultat d'una certa aliança entre les 
forces polítiques d'esquerra i els sectors de la burgesia 
vilafranquina més oberts pel que fa a l'optimització 
econòmica de la ciutat-, fos afectat, tot ell en conjunt, 
per la reacció urbanística de postguerra. 

renys, l' arquitecte al qual va encarregar-se el' projecte, va estar-hi treba
llant durant una sèrie de fases, la primera de les quals va acabar el desem
bre del 1934 (Arxiu Municipal 39/434) amb motiu d'una exposició 
pública del projecte i de la qual procedeixen els plànols i esquemes que se 
n'han conservat fins al moment . 
A causa dels canvis polítics dels anys següents es conclou que el projecte 
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Foto 11: Fulletó de 
propaganda 
de l'O bra 
Sindical del 
Hogar CONSTRUYE 

TU CASA 

la Obra slndlcal 
del hogar le 

ayudara 

D'entre les accions que es desenvoluparen contra 
aquest projecte cal considerar, en primer lloc, aquelles 
que afectaren els objectius més globals del PUE, és a 
dir el planejament del procés urbà en general i, en par
ticular, l'eixamplament, el sistema viari i la infrastruc
tura, objectius que Josep Maria Barenys havia volgut 
supeditar, en conjunt, més a les funcions productives i 
d'intercanvi que no pas a les expectatives que podien 
haver-se derivat d'un pla massa ambiciós quant a l'ex
pansió de la trama. Però aquest era, és clar, un objectiu 
contrari als mecanismes especulatius que s'utilitzaven 
fins aleshores i que en el PUE quedaven constrets a un 
creixement molt limitat, acotat per una via de circum
val-lació molt propera a l'espai edificat, que feia mate
rialment impossibles les estratègies immobiliàries fora 
d'unes àrees on, a més, el mateix pla preveia una ocu
pació residencial del tipus ciutat-jardí, amb densitats 
molt febles. 

No ha d'estranyar, per tant, que el PUE fos 
voluntàriament postergat en tant que directriu per al 
planejament i que, concretament i explícitament, es 
produís un seguit de mesures encaminades a contrares
tar-ne els efectes. D'entre elles, la més definitiva no es 
produiria fins el 1946, quan fou aprovat un nou pro
jecte d'alineacions que, a més de legalitzar qualsevol 
situació de fet pel que fa a les edificacions extstents, 

Notes 

degué restar aturat durant el 1935, tot i que pel juny del 1936 el consisto ri 
tornà a interessar-se pel PUE. Amb data del24-Vl-1939 (Llibre d 'Actes) 
pot trobar-se, a més, la decisió de l'Ajuntament d'acollir-se a la Llei de 
Sanejament de Poblacions que havia estat legislada per la Generalitat . 

17. Arxiu Municipal 54/449 . 
18. Plano regulador de calles en el sector Nordeste ... , J.M' Guibernau. 

preveia l' expansió il·limitada de la ciutat en totes direc
cwns. 

Mentrestant, s'anaven duent a terme d'altres 
actuacions l'objectiu principal de les quals se centrava 
contra el que podria considerar-se el segon gran apartat 
de projectes del PUE: dotar la ciutat d'aquells espais 
lliures i equipaments que el mateix consistori s'havia 
proposat d'assolir i que Josep Maria Barenys havia 
incorporat al pla. El motiu fonamental de la rapidesa 
amb què es van escometre aquestes accions estava rela
cionat amb les propietats afectades i, en aquest sentit, 
no deixa d'ésser significatiu que la primera de totes, el 
193917

, es produís amb motiu de la pavimentació de la 
Rambla de Sant Francesc, i que comportés la legalitza
ció de les alineacions de façana existents, inclosa la casa 
de Cal Vamus, la qual estava amenaçada d'enderroca
ment d'ençà que el PUE havia previst un altre tipus 
d'organització interna de la Rambla. 

Una altra intervenció similar a aquesta, encara que 
potser més significativa, podria ésser la que afectava el 
Parc d'Esports, que Josep Maria Barenys havia projec
tat de construir en una àmplia àrea de l'Espirall, la qual 
el 194218

, mitjançant el corresponent pla parcial d'ali
neacions, es transformaria en zona urbanitzable. Aquest 
canvi de qualificació, que deixava Vilafranca sense 
cap espai lliure mínimament digne, va ésser potser el 
que va motivar el manteniment del Tivoli, una de les 
places també previstes en el PUE i que, tot i les seves 
escasses dimensions, va pensar-se que podria substituir 
la zona esportiva que s'estava eliminant paral-lela
ment19. La realitat, però, és que el Tivoli va ésser una 
de les altres víctimes d'aquest procés car, de l'extensió 
prevista en el PUE només se'n van ocupar dues terce
res parts. 

També d'altres equipaments van experimentar 
vicissituds similars. Un cas especial fou el de la 
Caserna que l'Exèrcit havia cedit al municipi el1931 20, 
on l'Ajuntament havia pensat instal·lar-hi les escoles 
públiques i l'estació d'autobusos. No cal dir que l'edi
fici va retornar a les seves funcions militars. A la fi, 
només dos equipaments aconseguirien de mantenir-se: 
l'ex-convent del Carme i la Plaça de la Vila. Els motius 
de la seva conservació estaven igualment relacionats 
amb la propietat car, com el Tívoli, eren uns espais que 
per haver estat sostrets l'agost del 193621 havien entrat 
en el procés d'indemnitzacions que caracteritzaria la 
política urbana dels primers anys quaranta. 

19. Expediente para la aprobación del proyecto de mejora interior .. . , A. 
Pons, 23 fo!. i l plànol. Arxiu Municipal 55/450. 

20. Llibre d 'Actes de la Comissió Permanent, 30-IX-1 931. 
21. Llibre d 'Actes, 28-VIII-1936. 
22. "Acció", Vilafranca, 20-Vl -1936, pàg. 2. 
23 . Arxiu Municipal54/449, 56/451. 
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Foto 12: Pla de Vilafranca del Penedès amb tots els projectes de Barenys (1934) 

La política d'indemnitzacions i la plaça de la Vila 
L'aprovació del PUE, que no va fer-se fins el 

1936, havia introduït una dimensió diferent de la que 
en principi s'havia pensat durant l'etapa de la seva ela
boració22 . Així, un dels aspectes que es va veure més 
afavorit en aquest sentit fou precisament el que feia 
referència als equipaments i espais lliures. Va ser així a 
causa de la coincidència que es donava entre alguns 
dels projectes especials dels PUE i determinats solars i 
edificis que havien estat sostrets a personatges i institu
cions manifestament favorables a l'aixecament fran
qmsta . 

La plaça de la Vila i l'ex-convent del Carme co
rresponien a aquest conjunt de finques i haurien hagut 
d'entrar en el procés de devolució de terrenys endegat 

Notes 

24. Aquesta iniciativa provenia, íntegrament, del mateix F. Tàrrega, el qual 
tenia la intenció d'aplicar com més aviat millor el decret de Municipalit
zació de Finques Urbanes, del juny del1937. Arxiu Municipal54/449. 

25. Arxiu Municipal45/ 704. 
26 . Arxiu Municipal 45/704. 
27. Arxiu Municipal25/704. 
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per l'Ajuntament. Tanmateix, es donava la circumstàn
cia que els edificis ja s'havien enderrocat durant la guer
ra i que, a més, s'havia procedit a la urbanització de la 
plaça de la Vila. 

En aquesta plaça, on abans s'aixecava la casa dels 
Moy, uns dels propietaris més importants de Vilafran
ca, s'hi havia construït una urbanització que, seguint 
les directrius del PUE, es concretava en un pla de detall 
que Frederic Tàrrega23

, el responsable dels serveis tèc
nics municipals durant la guerra, havia ideat a tall de 
projecte unitari amb la Plaça de Sant Joan, per a què 
reforcés el caràcter monumental d'un espai el qual, pel 
fet d'haver-hi l'Ajuntament, s'intentava que fos el més 
digne per a la ciutat. A més a més, aquest projecte, que 
estilísticament semblava estar en la línia d'un cert revi
val modernista i del qual n'han quedat els quatre 
bancs, es complementava amb la reconstrucció d'un 
edifici que es volia aixecar en una de les parcel·les que 
havien resultat afectades per la demolició de la casa 
Moy i que s'havia pensat dedicar a funcions adminis
tratives municipals -concretament la Caixa Immobilià
ria i altres dependències oficials24

• Com que aquest edi-
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fici no es va arribar a construir, va retornar, com tots 
els altres espais no-urbanitzats, a mans dels seus pro
pietaris. 

Quant a la política seguida per l'Ajuntament 
davant les reclamacions efectuades per la família Moy i 
els altres afectats, cal dir que en aquest cas va decidir-se 
de respectar la millora que aquests nous espais lliures 
suposaven per a la ciutat25 tot avenint-se, en virtut de 
l'aplicació de la llei d'expropiacions de la dictadura de 
Primo de Rivera26

, a la indemnització corresponent. 
Els anys posteriors a la guerra estigueren, doncs, 
intensament marcats per la polèmica desencadenada 
entorn del joc d'ofertes i contraofertes respecte dels 
preus de taxació d'uns terrefiys entre els quals, els més 
problemàtics, eren el del Tívoli i, sobretot, el de la 
plaça de la Vila. 

Encara que va ésser fàcil d'arribar a un acord en el 
cas del solar en què s'havia convertit el convent del 
Carme, i on la intenció era de construir-hi, finalment, 
les escoles públiques27

, molt aviat començaren a sorgir 
les dificultats amb la família Moy. Aquesta, en la seva 
primera reclamació de l'agost del 1939, ja demanava 
una quantitat -entorn de les 9 ptes el pam2

- que era 
del tot excessiva, àdhuc considerant la posició central 
dels terrenys. A partir d'aleshores, van succeir-se una 
sèrie de negociacions que acabarien en tràmits judi
cials. L'afer no s'acabà fins el1943 any en el qual, des
prés d'un acord econòmic que previsiblement havia 
d'incloure un pacte tàcit pel que fa a la urbanització 
d'altres finques, els terrenys de la plaça de la Vila que
daren valorats en 69 097,5 ptes -que vemen a repre
sentar 1,889 ptes el pam. 

L'urbanisme de l'expansió com a resposta: 
els nous elements de control i de planejament 

Paral·lelament, d'altres iniciatives vetllarien per la 
satisfacció dels interessos d'uns particulars que, com 
s'ha vist, estaven preferentment centrats en les expecta
tives urbanes dels voltants de la ciutat. 

Aquesta nova situació, que enllaçava amb algunes 
de les actuacions i comportaments que s'havien desen
volupat durant els anys vint, comportava alhora la uti
lització d'una sèrie d'elements que apareixien com a 
nous dins el marc urbanístic local. Aquests s'estaven 
anticipant <lis mecanismes i formes d'actuació que, més 
endavant, es revelarien com a principals caracterís
tiques estructurals de l'urbanisme contemporani de 
qualsevol ciutat espanyola. D'aquestes característi
ques, hom en destaca dos aspectes, el primer dels quals 
fa referència a l' acceptació d'un pla general de la pobla
ció i, el segon, tracta del paper de les institucions 
públiques en l'enfortiment de les possibilitats mono
polístiques i immobiliàries dels propietaris i les institu
cions financeres . 
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Foto 13: Projecte d'eixample de la plaça de la Vi la, de Barenys ( 1~34 ) (I CC) 

El Pla d'alineacions de/1946 
Probablement, la raó per la qual un conjunt 

social, que fins aleshores havia estat tan decididament 
contrari a les normatives urbanístiques, acabés accep
tant l'existència d'un pla de conjunt de la població com 
el que va aprovar-se el 1946, calgui buscar-la no sola
ment en la supeditació d'aquest pla a la llei de Règim 
Local (1945)28

, sinó també en els mateixos aspectes 
conservadors del conjunt de la legislació franquista, 
que garantia decididament els drets de la propietat. 

Així, pel que fa a l'urbanisme vilafranquí de la 
postguerra, s'ha de tenir present que aquest pla, en
carregat a F. Mestres, arquitecte municipal des del 

Notes 

28. A. C ARCELLER: l nstituciones del Derecho Urban ística, Madrid, Ed. 
Montecorvo SA, 1979, pàg. 46. 
I. L OPEZ G ONZALEZ : Las licencias municipales y las técnicas de interven
ción administrativa de la propiedad urbana, Sevilla, Instituta García 
O viedo-Universidad de Sevilla, 1977. 

29. Arxiu Municipal 69/458. 
30. Vegeu nota 18. 

B.C'.C.. n." ï • u b1'ill988 • vo lum III 



194529
, va servir, sobretot, per a facilitar la lliure 

expansió de la ciutat, expansió que s'havia d'assolir 
mitjançant el projecte d'una nova i extensa trama, que 
s' inspirava en els dissenys quadriculats dels eixamples 
decimonònics espanyols. Aquest pla, que a més anava 
acompanyat per un breu projecte d'ordenances, era 
clarament contrari al PUE en el sentit que obeïa més a 
la satisfacció dels interessos dels propietaris que no pas 
a la solució de necessitats productives o al benestar de 
la ciutat. 

Per aquest motiu, el pla ni considerava en cap sen
tit el problema del trànsit, el qual restava condicionat a 
la xarxa viària tradicional, ni tampoc no preveia cap 
mena de reforma del barri antic. En el cas del carrer del 
Carme i de la plaça del Triangle, foren els veïns qui en 
sol·licitaren l'eixamplament. 

De la mateixa manera, també postergava el tema 
dels equipaments i espais lliures . Per això, la zona de 
l'Espirall s'incloïa en el pla d'alineacions que havia 
estat aprovat el 194230 o bé, com tota la perifèria urba
na, quedava encerclada per illes de cases presumpta
ment residencials i que, en alguns casos, reproduïen 
simplement els projectes parcials d'urbanització que, 
prèviament i en diferents èpoques, ja havien presentat 
els propietaris . Una d'aquestes zones, al SW, era preci
sament la d'una finca de la família Moy. També altres 
propietaris distingits saberen aprofitar una avinentesa 
que va servir, per a aprovar definitivament la urbanit
zació del Vaticà, la qual recollia una alineació que es 
remuntava a la fi del segle XIX31 o bé per a impulsar la 
de la zona de les Clotes i la del Molí d'en Rovira. 

Agents urbans i promoció pública de l'habitatge 
Paral-lelament a l'aliança entre propietaris i insti

tució municipal, expressada en aquest cas en les qües
tions urbanístiques, cal tenir en compte el paper exercit 
per una sèrie de nous agents urbans, els quals, a part 
d'enfortir la mateixa estructura local basada en l'expan
sió, estaven posant les bases del que, anys més tard, 
constituirien els altres dos elements del monopoli 
immobiliari: l'Estat i les institucions financeres . 

D 'aquesta manera, el procés urbà s'explica pa
ral ·lelament a la consolidació d'un Estat totalitari que 
facilitava l'acumulació d'importants plus-vàlues32

, rela
cionades amb la promoció immobiliària, la qual es 
concretaria, per un costat, en les actuacions de l'Obra 
Sindical del Hogar, i per l'altre, en les disposicions de 

Notes 

31 . Expedien te para urbanizar una pieza de tierra propiedad de Don Ba/té R. 
de Celti, 1888, Memòria + I plànol. 
Aquest era, el projecte d'una urbanització amb parcel ·lari i pot consultar
se, en aquest sentit, la publicació específica sobre el tema a M. À. Auó: 
Els projectes d'urbanització decimonònics de Vilafranca en el procés 
de creixement ... , "Miscel·lània Penedesenca", Vilafranca, 1982, vol. V, 
pàgs. 7-23 . 
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tipus econòmic que possibilitaven la copiosa introduc
ció de les institucions financeres en matèria de crèdits 
i préstecs per a la construcció d'habitatges33

• 

Així, quant a les actuacions de l'Obra Sindical de 
l'Hogar, no caldria sinó recordar els efectes d'una de 
senzilla, consistent en la construcció de sis habitatges 
unifamiliars -en el més pur estil ruralitzant- a l'ex
trem del carrer d' Amàlia, els quals, si bé no resoldrien 
el problema de l'habitatge, sí que contribuirien a la 
potenciació urbana del sector. 

A partir d'aquesta política d'habitatge, institu
cions financeres locals o comarcals aconseguirien de 
superar la seva primera fase d'introducció en el sector 
quan els seus interessos es concretaven simplement en 
l'especulació de la propietat34

• Així, passaren a una 
segona fase més complexa, durant la qual, i a remolc de 
les disposicions en matèria de finançament de l'habitat
ge, acabaren disposant d'una bona part dels dos ele
ments bàsics del negoci immobiliari: el sòl i el capital 
per a edificar. 

Tanmateix, la política immobiliària de les institu
cions financeres semblà caracteritzada per les pràcti
ques més tradicionals, tal com per exemple en el cas del 
canvi en la qualificació del sòl de l'Espirall el 1942, i 
caldria esperar encara uns quants anys per trobar inter
vencions prou significatives del comportament mono
polista que acabaria essent tan freqüent arreu. 

Política Urbana de postguerra i models 
de planejament 

El primer aspecte conclusiu és el que es refereix 
als models utilitzats en el planejament. Aquest, tal 
com s'ha vist, sembla més subordinat a les concepcions 
tradicionals dels eixamples vuit-centistes que no pas 
a les influències racionalistes recents que, en canvi, 
es podien començar a trobar en alguns dels edificis 
que s'estaven contruint. Era impossible la utilització 
d'uns mètodes que, com els racionalistes, s' assimilaven 
encara aleshores als corrents progressistes europeus i 
s'associaven, per tant, a l'intent de configurar un urba
nisme definit pel reformisme quant a les condicions de 
la vida urbana i pragmàtic pel que fa a la producció i a 
1' intercanvi. 

Tot i que a Vilafranca ja s'havia intentat de resol
dre aquests problemes des dels plantejaments del Pla 
Barenys, aquest fou reemplaçat per un urbanisme que 
només tendia a facilitar l'expansió i a promoure la 

32. Vegeu nota I. 
33. Vegeu nota 14 . 
34. Recordem, simplement, els assaigs realitzats pel Banc del Penedès per tal 

d'orientar la urbanització a ·l'altra banda de la via del ferrocarril. Arxiu 
Municipal 20/405. També, vegeu nota 4. 

35 . Vegeu nota 15. 



18 v isions geogràfiques 

Foto 14: Pla de vialitat del projecte de Barenys per a Vilafranca del Penedès ( 1934) 

mecànica de la producció immobiliària, i que deixava al 
marge, en canvi, una sèrie de qüestions tan importants 
com els equipaments i espais lliures. Aquest seria, per 
exemple, el cas de la plaça de la Vila, que es va resoldre 
en la mesura en què els esdeveniments històrics l'ha
vien justificat, o bé, també, el dels accessos a les ins
tal·lacions vitivinícoles del carrer del Comerç, els quals 
s'abordaren de manera secundària i aliena al pla de 
conjunt de la ciutat35

• 

D'altra banda, pel que fa a les diferències respecte 
a d'altres etapes precedents -com durant la dictadura 
de Primo de Rivera, quan els agents urbans dominants 
tenien una actitud desfavorable davant del planeja
ment-, es féu palesa l'evidència d'uns canvis imposats 
per l'acceptació de la noció de pla de conjunt de la ciu
tat. Tanmateix, _ cal considerar que l'abast d'aquestes 
diferències disminueix considerablement en la mesura 
en què l'assimilació de la noció de pla era subordinada 

(ICC) 

a la utilització d'un model que, com el dels eixamples, 
ja havia entrat des de feia temps en la seva fase de deca
dència i que, si bé podia ésser utilitzat, era precisament 
perquè la seva pròpia inoperància feia factible que pro
pietaris i immobiliàries continuessin especulant amb el 
sòl de la ciutat. 

Continuant, doncs, amb el caràcter especialment 
rendista de l'urbanisme vilafranquí de la postguerra, 
convé recordar, finalment, que era destinat a ésser 
modificat en la mesura en què els grups immobiliaris, 
ja definitivament organitzats en el sector monopolista, 
comencessin a incorporar més endavant, i també per al 
seu profit, alguns dels elements dels nous models fun
cionalistes. 
Data de recepció de l'original: 09.86 

M. Àngels Alió 
Doctora en Geografia 

Prof essora del Departament de Geografia H umana 
Universitat de Barcelona 
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L'EXPANSIÓ URBANA 
DE lA CATALUNYA INDUSTRIAL: 

MATARÓ I EL PROJECTE 
D'EIXAMPLE DE lA URBANITZACIÓ 
DE L'HORTA PERPUNTER 1878-1889 

El nucli d'aquest treball és l'anàlisi 
del pas de finca rústica a finca urbana de 
l'horta Perpunter, així com de tots els 
elements que entren en joc i que s'esde
venen en l'engranatge d'un fenomen 
sòcio-econòmic de gran profusió a les 
ciutats industrials mitjanes de la Cata
lunya de l'època, de la febre de l'or. 

En. efecte, al llarg del segle XIX, Cata
lunya experimentà un creixement eco
nòmic que havia clavat les arrels en la 
centúria precedent. En el set-cents, el 
progrés de l'agricultura posà les bases 
de la revolució industrial catalana, la 
qual es dispararia amb més força cap al 
segon quart del segle passat . 

Un nombre considerable de ciu
tats de tipus mitjà, com ara Manresa, 
Terrassa, Sabadell, Badalona o Grano
llers, posaren la seva confiança en la 
nova forma de producció apareguda: la 
indústria, la qual s'alimentà de mà 
d'obra provinent del camp. El pagès es 
convertí en obrer1

• Mataró no en fou 
cap excepció i, al costat d'altres munici
pis del Maresme, s'hi desenvolupà la 
indústria tèxtil, especialment la del tei
xit de punt. Per la seva situació al litoral 
català, per la proximitat a Barcelona 
(distància ara salvada més fàcilment 
gràcies a l'adveniment del ferrocarril) i 
per l'apogeu poblacional de la capital, 
que oferia un gran mercat, l'horta de 
Mataró veié que davant seu s'obrien les 
portes del progrés econòmic i que 
s'arrodonia l'empenta iniciada el segle 
divuitè amb les plantacions de vinya i 

Notes 

I. ViCENS I VI VES, J. i LLORENS, M.: Industrials 
i polítics (segle XIX) , Editorial Vicens-Vives, 
Barcelona 1983 (3) . 

2. Op cit. 
3. Op cit. 
4. Op cit. 
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les pnmeres activitats industrials mo
dernes2. 

Paral·lelament a aquest creixement 
econòmic, es produí un apogeu pobla
cional a la Catalunya costanera i pre
litoral, el qual comportà la consecució 
d'una densitat europea a partir del 
1860, si bé aquesta data suposaria el 
final d'un gran impuls biològic. En 
aquests moments, el Maresme era la 
segona comarca del Principat, amb una 
densitat de 177 hab/ km2. A més a més 
del creixement vegetatiu local, les ciu
tats mitjanes esmentades es veieren 
també afectades per la immigració . En 
general, perderen habitants, o restaren 
estancats, els centres agrícoles, com per 
exemple Reus, Cervera, Tortosa, Vic, 
etc.; en canvi, molts nuclis fabrils pren
gueren una acceleració remarcable, tot i 
que alguns també davallaren3

• 

1857 1900 

Reus 28 171 26 681 habitants 
Tortosa 24 997 24 452 habitants 
Cervera 4 499 4 350 habitants 
Vic 13 712 11 628 habitants 
Igualada 14 000 8 358 habitants 
Olot 10 452 7 938 habitants 
Terrassa 8 721 1 S 956 habitants 
Sabadell 13 945 23 294 habitants 
Granollers 4 632 6 755 habitants 
Manresa 15 264 23 252 habitants 
Badalona 10 485 19 240 habitants 
Mataró 16 595 19 704 habitants 

Taula 1: Po blació de diverses ciutats mitjanes de Cata
lunya el 1857 i el 1900 

Entre aquestes dues dates, la capital 
catalana havia passat de 215 942 a 
533 000 habitants, i la comarca del Bar
celonès duplicà amb escreix la densitat 
del 1857 (1 704 hab/ km2) cap a la fi de 
segle (3 638 hab/ km2)4

• 
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A nivell urbanístic, val a dir que des 
del pla d'eixample d'Ildefons Cerdà, 
aprovat per l'Ajuntament de Barcelona 
el 1859, fins a la dar_reria del segle XIX, 

la Catalunya industrial experimentà un 
procés d'urbanització molt important, 
entès com a producte de dos factors: 
l'econòmic i el demogràfic. La població 
catalana va experimentar una redistri
bució geogràfica qualitativa com a fruit 
de la segona etapa del procés d' indus
trialització del país i caracteritzada pel 
pas del vapor i de la indústria tèxtil a 
l'electricitat i a la indústria pesant. Això 
no obstant, altres factors influïren en 
aquest fet, com per exemple la política 
urbana. Durant aquest període, s'adoptà 
el model d'eixample com a conseqüèn
cia de la manca d'espai, per l'existència 
de muralles , i a causa de la densificació 
de la ciutat. Davant d'això, el poder 
municipal definí l'ordenació d'una ciu
tat nova, la qual s'aniria realitzant de 
manera fraccionada a través de plans 
parcials privats que s'acomodessin als 
projectes generals. La relació entre 
l' adopció del model d'eixample d'una 
ciutat i la revolució industrial es posa 
de manifest constatant el paral ·lelisme 
cronològic existent entre la data d'apro
vació del pla d'eixample en qüestió i el 
moment del desvetllament industrial 
d'aital ciutat. 

Pretenem, ací, escodrinyar una d'aques
tes actuacions puntuals privades, com a 
exemple, que s'esdevingué a Mataró 
arran de la posada en pràctica del pla 
d'eixample de la ciutat. Cap al 1840, la 
capital del Maresme començà a canviar 
la seva fesomia: el paisatge urbà anava 
presentant, cada cop més, noves xeme
neies que els "temples moderns" neces
sitaven. La manufactura esdevenia 
indústria i les fàbriques a vapor s'ins
tal·laven còmodament gràcies a la faci
litat del transport del combustible per 
via marítima fins al moll de la ciutat. 
D 'aquest avantatge no en podien gaudir 
els nuclis de l'interior perquè el trans
port terrestre del carbó era dificultós. 

Pocs anys més tard, la indústria 
mataronina obria camí per un altre cos
tat. El 1848 s' inaugurava el primer 
ferrocarril peninsular i el desè del món. 
La línia no fou escollida arbitràriament, 
per un possible localisme mal entès del 
patrici mataroní Miquel Biada i Buñol, 
sinó que responia a les relacions neces
sàries entre la capital i Mataró i aferma-

Foto 2: Pla de la platja de Mataró el 1856 

va, així, els vincles econòmics entre 
ambdues ciutats. Com es pot observar 
en els plànols, s'emplaçà l'estació prop 
del centre costaner de l'àrea urbana, al 
costat de les drassanes reials i del moll 
de les barques de pesca (la pesca era 
l'activitat econòmica local, no gens 
menyspreable). 

Tombant la primera meitat de segle, 
s'endegaren unes realitzacions que per
metien qualificar Mataró com a ciutat 
d'avantguarda dins el context català 
(i, conseqüentment, estatal) . S'aixeca
ren edificis com el col·legi de Valldèmia 
o la Presó, la qual era una extensió en 
sistema cel ·lular del penal barceloní; es 
dotà la ciutat amb un enllumenat públic 
de gas que era dels primers del país. 
Simultàniament a això, l'any 1855 s'en
derrocaren (abans que a Barcelona) les 
muralles del segle XVI que engavanya
ven la ciutat i n'impedien l'engrandi
ment del centre urbà, fet que era impo
sat per l'empenta demogràfica cons
tant . 

Durant aquesta segona meitat de 
segle s'anà implantant la indústria tèxtil 
a vapor, fins al punt que gran part de la 
població local en depengué directa-

(ICC) 

ment. Aleshores, les crisis industrials 
provocarien conflictes socials i econò
mics que serien patits per tots els ciuta
dans. Així, esclatà la crisi de les selfacti
nes. Foren, però, molt més trascen
dents les conseqüències de la guerra de 
Secessió americana que portà al tanca
ment de fàbriques i a l'atur a moltes 
famílies obreres. Hom s'adonà llavors 
del risc de l'activitat mono-industrial, i 
del fet que fos agreujat per la procedèn
cia llunyana de les primeres matèries de 
què depenia directament l'economia 
local. 

La resposta política a aquesta proble
màtica fou ambigua: hom navegava 
entre el proteccionisme i el lliurecanvis
me. Així, els conflictes sòcio-econò
mics es mantingueren durant tota la 
mn¡a centuna. L'aparent sotragada 
havia de provenir del trasllat de la 
indústria mataronina a les conques flu
vials catalanes per dos motius princi
pals: d'una banda, els industrials mal
daven per esquivar les reivindicacions 
dels obrers, les quals s'anirien abrivant 
amb el temps, i de l'altra, els recava de 
rebutjar la millor oferta que brindava 
l'explotació de l'energia hidràulica, més 
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Foto 3: Projecte de parceJ.Iació de l'ho rta de Roc Badlori 

barata que el carbó. Tanmateix, la 
fabricació tèxtil continuà essent el leit
motif de la producció industrial mata
ronina. El gènere de punt desplaçà la 
filatura i el tissatge a la plana i no només 
atenuà la crisi, sinó que l'eliminà, a la 
qual cosa contribuí també la introduc
ció de maquinària moderna, a l'última 
dècada vuitcentista5

• 

De bracet amb el take off industrial 
arribà a Mataró l'explosió demogràfica 
característica d'una societat en transi
ció. Efectivament, entre 1840 i 1857 la 
ciutat experimentà un salt brusc, d'un 
27,5% , és a dir d'una mitjana de 1'1,84% 
anual; en termes absoluts s'hi incorpo
raren 3 585 persones. Les dues etapes 
anteriors (determinades per la disponi
bilitat de xifres) foren de creixement 
més suau, i en les posteriors el creixe
ment no es deturà, malgrat el retrocés 
de l' índex demogràfic a partir de 1861. 
En tota la segona meitat de segle, 
Mataró augmentà en un 18% la seva 
població, xifra que és important si 
tenim present que en altres indrets fins 
i tot disminuí el nombre d'habitants. 

Les causes d'aquesta empenta no 
sembla pas que puguin ser definides 
amb gaire seguretat. Podria respondre a 
un impuls biològic, però aquesta consi
deració seria excessiva i ens inclinem 

Notes 

S. LLOVET, J.: La ciutat de Mataró, volum 2, 
capítols VIII i X, col. Enciclopèdia Catalu
nya, Ed. Barcino, Barcelona 1959. 

6. [GLÈSIES, J.: La població del Maresme a la 
llum dels censos generals, Accèssit Premi 
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més a creure que sobretot a mitjan segle 
hom degué captar mà d'obra forània6

• 

No obstant tot això, l'apogeu pobla
cional no fou recolzat per una dilatació 
del centre urbà, i per això la densitat de 
població també augmentà, en detri
ment de la qualitat de vida. Aquest fou 
el mòbil que induí els responsables de 
la política local a plantejar les directrius 
d'un nova estructuració de l'espai urbà. 
El 1878 s'aprovà el Proyecto de rectifi
cación y ensanche de la ciudad de Mata
ró, realitzat per l'enginyer Melcior de 
Palau i l'arquitecte Emili Cabañes, els 
quals exposaren les preocupacions mu
nicipals pels problemes urbanístics 
locals: 

"( ... ) Otra causa ha influído también 
de una manera notable la aglomeración 
de familias en una misma casa atendido 
el escaso número de viv iendas de que 
disponía Mataró consecuencia del 
aumento industrial, habiendo sida éste 
uno de los motiv os mds poderosos que 
obligó d formular las bases para un 
nuevo plan de ensanche ya que en 
fuerza de las circunstancias se levanta
ban edificios sin regularidad y sin plan 
preconcebido y hasta siendo obstdculo d 
futuras alineaciones"7

. 

No ens entretindrem ací en el pro
jecte d'eixample, el qual hauria de ser 

lluro 1968, Mataró 1971. C aixa d 'Estalvis 
Laietana, Editorial Rafael D almau. 

7. ARXIU MUN ICIPAL DE MATARÓ, Administra
tiu , Lligall 2-2-3, Proyecto de rectifica ción y 
ensanche de la ciudad de Mataró. Memoria. 
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objecte d'un estudi molt més ampli i 
meticulós. Caldrà, però, tenir-lo pre
sent en aquest article -que tracta de 
reflectir el .procés de creixement urbà de 
Mataró a la darreria del segle XIX, con
cretament entre els anys 1878 i 1889-
perquè l'estudi del cas concret analitzat 
-la finca Perpunter- s'emmarca dins 
d'aquest projecte global de la ciutat i 
fou sotmès a l'aprovació municipal de 
parcel·lacíó i ulterior urbanització. 

L'ho r t a P erpunter -D aviu 
La primera notícia que tenim de 

l'horta Perpunter ens arriba amb Joa
quim Llovet: cap al 1758, la finca en
cara no tenia aquest nom, sinó el de 
Davíu, atès que la propietària era 
Matilde Vehíl, vídua de Francesc Davíu. 
En aquells moments, l'horta sofrí la 
segregació d'un espaí situat a la part 
més pròxima a la platja, a fi que la con
fraria de mariners de Sant Elm pogués 
Ínstal·lar-hí una drassaria8

• La finca 
passà heredítàríament de pares a fills i 
així arribà a mans de Francesc Perpun
ter i Daviu, el qualli canviaria el nom. 
El fill d'aquest, Josep Perpunter i Roca, 
va heretar-la després del traspàs del seu 
pare. 

La primera descripció dels terrenys 
data del1864, el moment en què Dolors 
Perpunter i Matas, filla de Josep Per
punter i Roca, va rebre la finca dels seus 
antecessors. L'horta havia sofert, però, 
una altra modificació; aquest cop amb 
motiu de l' intent de prolongació de la 
via fèrria cap a Arenys de Mar. Això 
s'esdevenia el 1855, segons el que 
reflecteix un dels plànols consultats, en 
el qual es constata aquesta segregació 
amb una nota manuscrita al marge: 

"Con posterioridad d la formación de 
este plano, se ha propuesto la . línea 
curva señalada con una raya encarnada, 
la que por v ía de conciliación admitió 
Mataró, porque si bien ocupa la playa, 
es bastante espedito el lugar de carga y 
descarga y el ejercicio de la pesca; pera 
como que atrav esando el astillero impe
diría la construcción de buques, se ha 
puesto la condición de que éste se en-

l ngeniero D . Melchor de Palau, Arquitecta 
D. Emilio Cabañes. Año 1878. 

8. LLOVET, ].: La matrímla de mar i la provín
cia de marina de Mata>·ó al segle XVIII , Premi 
Iluro 1979, Mataró 1980. Caixa d ' Estalvis 
Laietana, Ed . Rafael D almau. 



24 geografia 

sanche con la adquisición por la em
presa y la cesión d Mataró del terrena 
que ocupan dos casitas y el que marca 
la raya azul y que para el baradero 
de buques nuevos se facilite d Mataró 
un aparato artificial oportuna indis
pensablemente necesario ya porque 
el lugar de la construcción serd mas 
alejada del mar, como porque los 
buques nuevos tendrdn que atravesar el 
carril"9

• 

Amb aquesta escissió a l'horta Per
punter li fou reduïda la seva extensió. 
Això no obstant, quelcom d'irregular 
devia succeir, atès que confrontant els 
diferents plànols, el del1878 no s'ajusta 
amb precisió al del1855; és a dir, que la 
companyia del ferrocarril no va adqui
rir la totalitat del solar prevista en el 
pacte amb el consistori la qual era d'uns 
1 800 m2 aproximadament. 

La descripció del 1864 de l'horta 
Perpunter (que trobem als llibres del 
Registre de la Propietat Immobiliària) 
diu: 

"Pieza de tierra regadío de noria con 
una casa de labranza señalada con el 
número veinte y cuatro sin que conste 
su medida superficial, de cabida unas 
dos mojadas ocho undinas, situada en la 
ciudad de Mataró y en la partida lla
mada "Mora", entre las calles de San 
Antonio y de San Agustín ( ... )" 10

• 

Indiscutiblement, es tracta de la nos
tra horta, tot i que constatem unes im
precisions quant a l'extensió. Pel que fa 
a la situació jurídica de la finca, s'es
menta que "no consta impuesta obliga
ción alguna sobre la misma de treinta 
años d esta parte"", i també ací es pa
lesa un equívoc conflictiu 12

• 

La descripció de l'horta és conse
qüència del fet que el propietari es va 
morir i en el seu testament la deixà 
en herència als seus successors i pa
rents13; l'agraciada fou Dolors Perpun
ter i Matas, la qual, però, solament va 
sobreviure onze anys al seu pare i, per 
tant, el 1875 s'esdevingué una altre ces
sió que s'explicita en els Protocols 
Notarials 14

• 

Notes 

9. BIBLIOTECA POPULAR de la Caixa d'Estalvis 
Laietana. Col·lecció Mataró. Refutación de 
un escrito circular de la f unta Directiva del 
Ferrocarril del Este de Barcelona, Mataró 
1855. 

10. REGISTRE DE LA PROPIETAT de Mataró, tom 
44. 

I I. Vegeu nota JO . 

Foto 4: Perfils topogràfics del carrer de Balmes (ICC) 
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Fig. 1: Població de Mataró 1787-1900 

Així doncs, Roc Batllori i Perpunter 
adquiria l'horta familiar. Aferrant-se, 
però, a aquest dret de propietat, es des
prengué de la finca, la parcel·là, i esde
vingué el factòtum principal del procés 
d'urbanització . 

La urbanització de la finca 
de Roc Batllori 
Els tràmits legals amb el municipi 

Hom ha deixat constància que en el 
segle dinovè, el sòl es revaloritzava 

12. Quan, un cop feta la parcel-lació, Roc Bat
llori i Perpunter començà a fer establiments i 
vendes, aparegué en Francesc Recoder i Poy, 
que intentà demostrar que el domini directe 
de l'horta li pertanyia. F. Recoder i Poy 
ostentaria càrrecs públics en anys posteriors i 
seria objecte d'una investigació i subsegüent 
reprovació a causa de unes irregularitats en 

quan passava de rústic a urbà 15
• No és 

estrany que aquell que gaudia de fin
ques en propietat es repensés el fet de 
mantenir-les conreades o d'urbanitzar
les. D 'aquesta manera, Roc Batllori i 
Perpunter, tan bon punt veié viable la 
realització del pla d'eixample de Mata
ró, s'engrescà amb la idea de la urbanit
zació de la seva horta, la qual podria 
proporcionar-li unes rendes i uns esti
pendis molt suculents, tal com havia 
ocorregut anys enrera en altres indrets 16

• 

les arques municipals, de les quals ell n'era el 
màxim responsable. La confusió que crea 
aquest personatge en el nostre cas, així com el 
seu sospitós tarannà en altres afers, ens 
indueixen a dubtar de la seva honestedat. 
Tanmateix, les seves reivindicacions no van 
esverar Roc Batllori, sinó que, deseosos 
ambos señores de evitar cuestiones, la cosa es 
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Foto 5: Secció transversal d'un carrer 

Si tenim en compte que la urbanitza
ció de l'horta Perpunter era un dels 
plans parcials del pla global d'eixample, 
no té res d'estrany que allò que real
ment preocupés la casa de la ciutat fos 
especialment tot el referent a qualsevol 
tipus de moviment en la hisenda mata
ronina. Per això, les possibles despeses 
posteriors haurien d'afectar el particu
lar i no l'Ajuntament, que amb aitals 
resolucions s'havia curat en salut. 

Malgrat aquestes disposicions i 
acords formals, l'actuació de Roc Bat
llori no és del tot diàfana, atès que va 
fer alguna gestió per tal que el carrer de 
Campeny tingués una amplada inferior 
als 10 metres previstos. La cosa té la 
seva explicació: 

"( ... ) consignaremos el coste del valor 
del terrena tal como hoy se satisface 
para edificación, mencionando que a 
nuestro juicio nunca por el terrena vial 
ha de exigirse el importe para el edi
ficable"1 7. 

Potser minvaren, doncs, els 3 330,70 
metres quadrats estipulats. En realitat, 
en l' actualitat aquest carrer no té 10m 
d'amplada, i aleshores el dubte rau a 
saber quan es produí l'estrenyiment. 
Una actuació correcta de Roc Batllori li 
hauria reportat la quantitat de 4 996,05 

Notes 

va resoldre fàcilment: Roc Badlori va adqui
rir el domini directe lliurant a F. Recoder la 
quantitat de cinc-cents duros, és a dir, una 
quantitat ínfima comparada a l'enorme suma 
de quasi 120 000 pessetes que obtindria de la 
globalitat del negoci urbanístic . 

13. REGISTRE DE LA PROPIETAT de Mataró, tom 
44. 
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pessetes, quasi mil duros, una suma 
d'importància atenuada per la possibili
tat d'haver obtingut més diners pels 
mateixos metres quadrats en cas que els 
carrers s'haguessin planificat més 
estrets i, les finques edificables, més 
àmplies. No és del tot forassenyat sos
pitar que, poc o molt, aquesta possibi
litat el devia temptar (tot i que això no 
vol dir que posem en dubte l'honradesa 
del propietari-urbanitzador) 18

• En defi
nitiva, un cop concedit el permís ja es 
podia anar per feina. 

Els carrers nous de l'eixample 
Tant en el projecte general de Mata

ró, com en el de la parcel ·lació de 
l'horta Perpunter hi havia intervingut 
l'arquitecte Emili Cabañes. Aleshores, 
la consonància amb l'enginyer Palau és 
-aquesta vegada sí- una realitat. 

Palau i Cabañes, amb l'afany de jus
tificar totes i cada una de les seves pro
postes, fan diverses referències als 
aspectes relacionats amb les vies noves 
de circulació i, quant a l'amplada dels 
carrers, \a Memòria del Proyecto diu: 

u La distribución de la anchura de las 
calles se establecera según las dimensio
nes de las mismas. En la de 10 metros se 
repartira en esta forma, cuatro para las 

14. ARXIU DE PROTOCOLS N OTARIALS. Notari 
Joan Bta. CALVÓ, Mataró . Escriptura d'he
rència de Dolors Perpunter, 18 de setembre 
de 1875. 

15 . So LA i PARERA, T. i A .: "El creixement urbà 
de Gràcia", dins El Pla de Barcelona i la seva 
història, Institut Municipal d'Història de 
l'Ajuntament de Barcelona. Edicions de La 
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dos aceras y la restante se destinara a 
arroyo"19. 

Efectivament, el carrer de Balmes té 
dos metres de vorera a cada costat i sis 
metres de calçada. Els altres dos són 
més estrets. 

Planes abans, la Memòria tractava de 
la justificació del traçat dels carrers: 

u Por existir muchas calles cuya situa
ción y desarrollo son natura/es y lógicos 
y no dan lugar a discusión alguna sólo 

justificaremos las que puedan ser origen 
de dudas" 19 . 

I tot seguit exposava: 
u Aunque la calle de Balmes parece 

que debiera haber sida continuación y 
ensanche de la ya comenzada de Santa 
Rita, no obstante, atendiendo a su 
angostura y a que hubiera quedada 
dividida el terrena en muy malas con
diciones, se ha juzgado oportuna si
tuaria tal cua! esta en el proyecto por 
ser este punto uno de los que ha de ad
quirir pronto desarrollo por su buena 
situación" 19 • 

Destaquem ací aquest últim aspecte: 
la situació privilegiada permetrà un 
ràpid desenvolupament del carrer de 
Balmes, perquè 

"Atendido esta pensó acertadamente 
el autor del programa en obligar al 
emplazamiento de un desembarcadero 
( .. .)fren te a la calle hoy de Balmes por 
estar este punto cerca de la estación del 
Ferro-carril y ademas por ser centro de 
lo urbana y considerando que de empla
zarlo en otra parte se hubiera perjudi
cada a muchos beneficiando a otros por 
estar las industrias repartidas en toda la 
población" 19. 

La raó és prou satisfactòria i les 
expectatives molt esperançadores. 

No tant importants com el de Balmes, 
eren els carrers perpendiculars a ell i 
paraJ.lels al mar: el carrer de Campeny, 
que ja existia i que només s'havia de 
prolongar, i el carrer d'I bran, que era la 
continuació del passatge de Sant Agustí. 

Tanmateix, val a dir que cap dels dos 
carrers no té solució de continuïtat més 
enllà del carrer de Sant Agustí, i que, 

Magrana, Barcelona 1984 . 
16. Vegeu nota 15. 
17. A.M.M., Administratiu , Lligall 2-2-3, Pro

yecto de rectificación y ensanche de la ciudad 
de Mataró. 

18. R.P.M., tom 364. 
19. A.M.M ., Proyecto de rectificación y ensanche 

de la ciudad de Mataró. 
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Foto 6: Pla d'una de les cases edificades el 1880 

d'ambdós, el de Campeny és un atzu
cac i només el d'Ibran arriba al carrer de 
Sant Antoni. 

En un volum a part, el Projecte de 
Palau i Cabañes ens brinda una col· lec
ció de perfils topogràfics dels carrers 
nous. En el plànol adjunt queda reflec
tit perfectament el desnivell en què es 
trobava la finca abans de la urbanitza
ció; els dos queixals corresponen per
fectament als límits nord i sud de l'hor
ta. Per a procedir a l'edificació i anive
llar-lo amb les illes construïdes i els 
carrers oberts, calia cobrir de terra tot 
el terreny i eliminar-ne els queixals 
esmentats. La línia inferior correspon 
al nivell dels desaigües i al clavegueram 
del carrer de Balmes19. 

Finalment, un disseny de la secció 
transversal dels carrers ens permet de 
constatar les proporcions de les voreres 
i de la calçada, i també a quina distància 
de la superfície circulen les aigües bru
tes20. 

Els traspassos de solars i parceHes 
La cessió de finques rústiques no 

trigà a efectuar-se. L'horta fou dividida 
en 29 parcel·les i 86 solars, de tres dels 
quals ens en manca informació. Hom 
va concebre la divisió interpretant que 
els solars i parcel·les eren segregacions 
de la finca gran. Ara bé, tot i l'atomit
zació, les inscripcions de finques ens 
indiquen que cada una podia incloure'n 
més d'un o d'una, per la qual cosa l'ex
tensió diferia en cada cas. 

El primer traspàs s'efectuà el 16 de 

k-~~~ -~ .... 
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desembre de 1879, i l'últim, el 12 de 
juny de l'any següent . En el termini 
just de mig any foren traspassats tots 
els solars i parcel·les, fet que ens indica 
una eufòria econòmica fonamentada en 
la percepció de rendes altes que l'espe
culació del sòl garantia. I aquesta eufò
ria revertiria en el procés posterior de 
construcció . 

Tanmateix, els tres primers mesos no 
destaquen, en els llibres de registre, 
pel seu dinamisme (desembre: dos tras
passos; gener: cap; febrer: tres traspas
sos), igual com pel maig, durant el 
qual l'activitat fou nul :la. A finals del 
primer semestre, durant el mes de juny, 
se n'efectuaren cinc. En canvi, l'abril 
i sobretot el març suposen un contin
gent important amb nou i setze ins
cripcions de traspàs, respectivament. En 
total, doncs, s'enregistraren trenta-cinc 
finques que cobrien una superfície 
d' ll 250,738 m 2

• 

Els tipus de traspassos 
i els contractants 

Convindria ara analitzar la procedèn
cia o categories sòcio-professionals dels 
compradors i emfiteutes, així com la 
seva inclinació particular per un o altre 
tipus de contracte, pel que fa als solars 
i parceJ.les en qüestió. 

Dels trenta-cinc traspassos, vint-i
tres foren en establiment perpetu, és a 
dir el 65'7%, i dotze eren vendes també 
perpètues, el 34'3%, de les quals n'hi 
havia de dos tipus diferents. 

Malgrat que hi ha aquesta quantitat 

de traspassos de finques petites, tan 
sols trobem vint-i-sis individus que 
participaren directament en aquest 
negoci especulatiu . El qui va fer el 
desemborsament més important fou 
Antoni Regàs i Anglada, el qual va des
prendre's de 51 500 pressetes i dotze 
parells de pollastres, quatre pel paga
ment d'entrada de cada finca, per una 
supefície de 3 350,22 m2 en total. Més 
de vint-i-quatre solars i nou parcel·les 
eren la quantitat adquirida en emfiteusi 
per aquest individu, propietari de pro
fessió. Al seu ·costat hi havia sis altres 
propietaris, un dels quals era a més a 
més pagès . 

La burgesia comercial era represen
tada per cinc individus i els industrials 
eren tres. Entre aquests últims hi iden
tifiquem Josep de Caralt i d'Argila, que 
havia estat alcalde de Mataró bastants 
anys enrera . 

A part d'aquests homes de classe 
benestant, trobem un altre grup més 
heterogeni, els membres del qual tenen, 
però, un lligam d'una mena o altra. 
Tots estan vinculats al ram de la cons
trucció, la qual cosa no és estranya 
durant el segle XIX, segons que es des
prèn d'altres estudis paral ·lels sobre el 
tema21. Així, trobem mestres de cases 
(4) i d'obres (1), un fuster, un ebenista, 
un pintor i un manyà. Igualment, 
també apareixen entre la menestralia un 
mitger, un tallador i un traginer. No 
obstant, pel que fa a aquest últim i al 
manyà caldria considerar també la seva 
condició de propietaris. El quadre ens 
indica que percebien rendes de l'ofici i 

Notes 

20. Segons la descripció primera de la finca 537, 
l'horta Perpunter tenia una cabuda d'unes 
dues mujades i vuit mundines. Aquesta 
mesura equival a uns 11 250 m2 i és exacta
ment la mateixa extensió que suma la totalitat 
de solars i parcel·les traspassats. Aleshores, 
se' ns planteja què se n'ha fet dels 3 330,70 m2 

que Roc Batllori havia cedit per a via pública . 
Una deducció molt agosarada seria creure 
que el propietari va incorporar aquests metres 
quadrats a les parcel·les i solars en venda, i 
que es féu l'orni quan els adquisidors s'ado
naren que part de les seves finques havien de 
deixar-les a mans del municipi sense retribu
ció . Contra aquesta hipòtesi podem adduir 
que hom comprovava sobre el plànol quin era 
l'emplaçament exacte del terreny que anava a 
adquirir i la relació d 'aquest amb l'espai de 
via pública . En qualsevol cas, no ens consta 
cap litigi al respecte, ni podem asseverar tam
poc que aquests 3 330,70 m2 fossin venuts 
dues vegades. La cosa queda a l'aire. 

21. SOLÀ i PARERA, T. i A ., Op. cit. 
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DADES SOBRE ELS TRASPASSOS DE FIN QUES 

Número Núm. Solars Tipus Data 
finca Metres2 i parcel·les Compradors/Emfiteutes Ocupació contracte Pagament del contracte 

2 765 I 241,05 S:35,37,39,~1. 
43,45,47,49, 
82,83,84,85,86 

Josep de Caralt i d'Argila Advocar i gerent accionista de la 
Stat. Busqueta i Sala Venda "absoluta" 11 597,62 ptes. 16/XII/1879 

2766 192,018 S:72,73 Josep de Caralt i d'Argila Advocat i gerent accionista de la 
Stat. Busqueta i Sala Venda "absoluta" 2 500 ptes . 16/XII/1879 

2777 111,80 S:70 Josep Andreu i Novell Propietari Venda perp. (D.D.) I 000 ptes. + 
3 lliures cats . i 4 sous 
de cens anual 9/ll/1880 

2 778 262,80 S:part 24, 26, 
P:pan 9,10 Joan Rovira i Roig Traginer i propietari Venda perp. (D.D.) 3 125 stes. 9/11/1880 

2 781 338,42 S:3,5, P:28,29 Marià Riera i Salvà Mestre de cases Establiment perp. Entra a: I 000 ptes. + 4,5 
duros anuals per cada solar 18/11/1880 

2 809 306 S:14,16 Marià Riera i Salvà Mestre de cases Establiment perp. E: 50 ptes. + 2 000 ptes. 
de censos al3% 17/IV/1880 

2 784 428,40 S:48,50, 
P:16,17 Francesc Cuní i Bonamusa Comerci~nt Venda perp. (D.D.) 5 487 ptes. 9/III/1880 

2 785 195,76 S:77,78 Francesc Cabot i Julià Ebenista Establiment perp. Ent:250ptes. Total:1416pres 11/III/1880 
2 786 272,90 S:79,80(pan) 

P:1,2,3(pan 
de rotes tres) F ran cesc Barri i Costa Manyà i propiet. Venda perp. (D.D.) 2 500 ptes. IIIIII/1880 

2 787 !53 S:20 Joan Pradell i Arenas Pagès propietar Establiment perp. Ent: 250 ptes . 
Total: I 250 ptes. 12/III/1880 

2 788 605,06 S:13,15,17 
P:22,23,24,25 Antoni Amigó i Hemàndez Fuster Venda perp. (D .D.) 6 950 pres 12/III/1880 

2 789 42,66 S:80(pan) Manuel Cabot i Baixés Mestre de cases Venda perp. (D .D.) 250 ptes. 15/III/1880 
2 790 ISO S:80(pan) 

P:panl,2,3 Jaume Vidal i De as Pintor Venda perp. (D.D.) 2 000 pres. 15/III/1880 
2 800 81,60 P:4 Jaume Vidal i Deas Pintor Venda perp. (D .D.) 750 ptes. 18/III/ 1880 
2 791 ? S:75,76,pan4 

i pan2 Gregori Arch i Pila Mestre d'obres Establiment perp. Em: 2 pollastres + 
I 000 pte s. de censos 15/III/1880 

2 814 153 S:8 Gregori Arch i Pila Mestre d'Obres Establiment perp. Ent: 2 pollastres+ 
3 333,33 ÏJtes (•total) 28/IV/1880 

2 815 336,36 S:36,38,51 ,52 Gregori Arch i Pila Mestre d'obres Establiment perp. Ent: 2 po !astres+ 
3.333,33 ptes (=total) 28/IV/1880 

2 792 102 S:6 GennansJ. iM. Jané i Escorza Comerciant i fabricant resp. Establiment perp. Ent:375 ptes. 
T otal:2 375 pres 15/111/1880 

2 793 160,61 S: pan2, 
pan4 Germans J. i M. J ané i Escorza 

i Antoni Cuadrada i Ren ter Comerciant i fabricant resp. 
i comerciant Establiment perp. Enr:375 ptes. 

Total:2 375 pres. 15/111/1880 
2 794 102 S:71 Jaume Cabot i Ricós Mestre de Cases Establiment perp. Ent: 250 ptes. 

Total:2 250 ptes 15/111/1880 
2 795 96,90 S:pan 72 Jaume Cabot i Ricós Mestre de Cases Establiment perp. Total:2 250 ptes 15/111/1880 
27% 82,87 S: I Jaume Cabot i Ricós Mestre de Cases Establiment perp. Toral:2 250 ptes 15/111/1880 
2 799 234,32 S:31,33,64, 

pan65 Pere Subirà i Puig Tallador Establiment perp . Enr:SOO ptes. 
Total:2 200 ptes 18/111/1880 

2 801 153 S:28 Josep A. Recasens i Magrinyà Fabricant Establiment perp . Em: )20 ptes + 
Cens 3% I 000 ptes 18/111/1880 

2 808 306 S:30,32 Miquel Recasens i Magrinyà Comerciant Establiment perp. Ent:2 000 ptes + 
Cens 3% I 666,67 ptes 16/IV/1880 

2 810 314,67 S:l8 P:5,6 Josep Sagrera i Perejoan Mitger Establiment perp. Em: 200 ptes + I 000 ptes 
censos (=total) 17/IV /1880 

2 811 306 S:10,12 Josep Anigas i Borrell Comerciant Establiment perp. Ent:550 ptes +cens 
3%:2 OOOptes(=total) 19/IV/1880 

2 812 110,30 S:pan63 Teresa Lleonart i Casanovas Propietària Establiment perp. Ent:250 ptes + 
cens: I 166 pres (•tOtal) 24/IV/1880 

2813 74,81 S:pan63 Teresa Lleonart i Casanovas Propietària Establiment perp. Em:250 pres+ 
cens: I 166 ptes (=total) 24/IV/1880 

2 816 500,91 S:22,pan24 
P:7,8,pan 9 Teodora Falguera i de Puiguriguer (no consta) Venda perpètua 

"absoluta" 2 500 ptes 28/IV/1880 
2 838 221,74 S:7 P:26,27 Josepa Roig i Mayol (no consta) Venda perpètua 

"absoluta" 2 800 ptes 2/VI/1880 
2 839 253,56 S:9,11 Salvador J. Carreras i Vila Mestre de cases Establiment perp. Ent: 15 ptes +cens 3%: 

I 500 pres (=total) 11/Vl/1880 

2 840 1416 S:66,67,68,69, 
19,21,23,25, 
27,29,pan65 

Antoni Regàs i Anglada Propietari Establiment perp. Em: 4 parells de pollastres+ P: 18,19,20,21 
cens 17 166,33 pres (total) 12/VI/1880 

2 841 I 146,41 S:40,42,44,46, 
53,54,55,56 

Propietar~ Establiment perp. Em: 4 parells de pollastres+ P:14,15 Antoni Regàs i Anglada 
cens 17 166,33 ptes (total) 12/VI/1880 

537 797,81 S:57,58,59,60, 
61,62 
P:l1,12,13 Antoni Regàs i Anglada Propietari Establiment perp. Em: 4 parells de pollastres+ 

cens 17 166,33 ptes (total) 12/VI/1880 
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de la terra. Tanmateix, aquestes rendes 
devien ser més altes quan provenien de 
les propietats; així podien gaudir d'un 
excedent disponible per a la inversió 
immobiliària. 

Finalment, dues senyores, una vídua 
i una casada, apareixen en el quadre 
sense que hi constin les respectives ocu
pacions. Podríem especular molt al res
pecte, però preferim d'abstenir-nos-en. 
Tot i això, tenim raons per a creure en 
la possibilitat d'incloure-les en el grup 
de propietaris de classe benestant. 

Quant a les gestions contractuals, val 
a dir que, dels vint-i-sis individus que 
en feren, setze optaren per l'establi
ment emfitèutic, set es decantaren per 
la venda perpètua (amb reserva de 
domini directe per part dels propietaris 
de la finca 537, és a dir una rara avis 
dins els tipus de contracte amb sentit 
comú), i solament tres van realitzar la 
compra absoluta de les finques que els 
foren transferides. 

Dels setze emfiteutes, set pertanyien 
al sector artesà i menestral, sis a la bur
gesia comercial i industrial i tres eren 
propietaris. Entre els segons (compra
dors perpetus) hi havia tres menestrals, 
un comerciant i també tres propietaris. 
Només Josep de Caralt i d'Argila i les 
dues senyores de les quals acabem de 
parlar optaren per adquirir la totalitat 
de la propietat de les finques traspassa
des . 

D'aquesta anàlisi, se'n desprenen les 
següents conclusions: 

a) L'establiment emfitèutic era a 
l'abast de tothom (potser no cal dir
ho) . 

b) Les vendes absolutes eren prohi
bitives per a la majoria dels interessats, 
o potser en declinaren la conveniència 
perquè podien gaudir igualment de les 
finques sense desprendre's de tants 
diners de cop. 

e) La venda perpètua amb reserva de 
domini directe donava un marge de lli
bertat d'actuació superior al de l'emfi
teusi quant a l'edificació posterior. Pot 
ser considerada com un tipus de con
tracte intermedi entre l'establiment a 
perpetuïtat i la venda absoluta, o també 
com una emfiteusi desnaturalitzada per 
l'embat d'una economia burgesa i libe
ral que esdevenia hegemònica . 

Amb tot, caldria analitzar altres 
casos de traspassos de finques, en altres 
llocs de característiques similars, per a 

poder fer una generalització d 'aquest 
fet econòmic. 

Aquesta diferenciació en els tipus de 
contractes que observen la subsegüent 
edificació queda reflectida en els pactes 
o condicions de les inscripcions dels 
mateixos llibres de registre de la pro
pietat. Cal afegir aquí que les condi
cions de pagament són molt diferents 
segons el cas. 

Les condicions dels contractes 
Un cop fets els traspassos de finques, 

calia complir els pactes acordats. Això 
no obstant, s'observen uns aspectes 
referents als solars i parcel ·les que 
remeten o afecten a tercers. És el cas, 
per exemple, d'un dels pactes de la 
transferència de la finca 2 765 que diu 
que, en cas que el carrer de Balmes no 
s'obri, el propietari indemnitzarà el 
comprador amb una quantitat de 1 000 
ptes. 22

, la qual cosa fa sospitar que es 
respirava un cert ambient de dubte 
quant al futur del veïnat. Tanmateix, 
també hi ha d'altres irregularitats, puix 
que en la inscripció de la finca 2 777 
podem llegir: 

"( .. .) el terrena ven dido no tiene por 
la parte de mediodía la configuración 
que el plano citada señala"23

, la qual 
cosa fa referència al projecte de distri
bució en solars de l'horta dels Batllori . 

Suposem lògiques aquestes confu
sions en la delimitació i confrontació de 
terrenys i endevinem que per la mateixa 
raó apareixen altres condicions en les 
inscripcions. Seguint aquest criteri, el 
pacte sisè del contracte de la finca 2 781 
observa: 

"Deberd el adquisidor cerrar los 
huertos de dichas casas con pared a la 
altura de doce palmas, ó sean dos 
metros treinta y tres centímetros"23

• 

I el segon pacte de la finca 2 777 ens 
n'explica la segona part: 

"( .. .)que cuando el comprador edifi
que el solar que se le vende deberd abo
nar al dueño del otro solar( ... ), la mitad 
del importe de la pared que divide 
ambos solares, en toda la altura que de 
la misma pared utilizare ( ... yn. 

Una de les idees que hom tenia molt 
clares en el traspàs de finques era que 
estava destinat al millorament del ter
reny, la qual cosa és inherent al mateix 
contracte emfitèutic. En aquest cas 
hom donava a entendre que aquest 
millorament, segons la finalitat del pro-

jecte de parcel·lació, s'havia de fer edi
ficant. En totes les inscripcions d 'esta
bliments perpetus es fa referència a 
això, i per aquest motiu el primer pacte 
contractual manifesta l'obligació dels 
emfiteutes d'edificar en un temps deter
minat: 

"Que los adquisidores dentro el pre
ciso término de seis meses a contar del 
día de la otorgación de esta escritura 
deberdn tener construídas casa o casas 
en los terrena s establecidos"23

• 

D'aquí n'extraiem la certesa que, si la 
inscripció és del lS de març de 1 880 i la 
següent parla de parcel ·la edificada, 
s'ha complert el pacte i que en aquest 
cas el 15 de setembre del mateix any 
l'edifici ja s'havia bastit. La hipòtesi es 
corrobora quan ens assabentem que 
Gregori Arch i Pila no va edificar a la 
finca 2 815 en el termini establert i que, 
per tant, va haver de restituir els terre
nys a Roc Batllori . D'aquesta finca 
concreta, sabem que amb posterioritat 
el propietari va tornar a vendre-la, 
aquesta vegada als germans Ponsa i 
Tarragó, mariner i cafeter respectiva
ment, els quals van construir-hi una 
fàbrica de gènere de punt cap a la fi de 
la dècada del 1 88024

• 

Sabem que, en cas d'establiment per
petu, els propietaris podien exigir un 
termini per a l'edificació i que així ho 
van fer . Generalment hom tenia mig 
any o un any sencer per complir els 
acords i hi havia prou temps. Tanma
teix, en cas de venda perpètua amb 
reserva de domini directe, el propietari 
només podia reclamar, a tot estirar, una 
quantitat en concepte de lluïsme per 
cada finca urbanitzada que s'havia tras
passat. 

Les condicions de l'edificació 
Per edificar també calia reunir una 

sèrie de condicions. Tot aquell qui pre
tenia construir a la seva finca -i no hi 
havia alternativa- havia de recórrer a les 
cases consistorials a fi d 'obtenir l'auto
rització pertinent, a més a més d'assa
bentar-se de les prescripcions que aques
tes imposaven. D'aquesta manera, els 
constructors havien de fer honor als 

Notes 

22. R.P.M., tom 364. 
23. R.P.M. , tom 367. 
24. R.P.M., tom 371. 
25. A.M.M. , Acords Municipals, 16 d'agost de 

1883. 
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Foto.7: Detall de la reixa d•una finestra de les típ iques cases de cós (Foto: Rambol) 

pactes acordats amb Roc Batllori i amb 
l'Ajuntament. Hom presentava la 
sol·licitud a la comissió de policia urba
na, la qualla trametia al superior facul
tat per a l'expedició de permisos. 

Al cap de dues setmanes, l'interessat 
rebia la resposta de l'Ajuntament: 

"Este Ayuntamiento en sesión de 16 
del actual acordó autorizar d V. para 
levantar de nueva planta en la calle de 
Balmes una casa de un cuerpo y un alto 
y contigua d la misma otro edificio de 
sólo bajas que desea destinar d almacén, 
mediante que se sujete .. . "25

• 

Sense més requisits, l'edificació podia 
posar-se en marxa de seguida que el 
mestre d'obres fos contractat. 

Sembla que l'activitat consétructiva 
anava bé i que els carrers nous eren 
transitats. Arran d'això, les inspeccions 
municipals, si no freqüents, devien ser 
periòdiques. 

La configuració del nou veïnat 
L'eufòria econòmica que havíem 

esmentat anteriorment esdevingué cer
tament eufòria constructiva i, ja el 
mateix any 1880, el padró municipal de 
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ciutadans enregistra 152 habitants al 
nou veral. Ens preguntem, però, amb 
quina intensitat es desenvolupà el pro
cés d'urbanització. Seguint la metodo
logia esmentada, hem elaborat un qua
dre que expressa els anys de construc
ció a les parcel·les i solars. Tanmateix, 
no totes les finques foren urbanitzades, 
i algunes ho foren només parcialment. 
La raó ja la sabem: les vendes perpètues 
absolutes no podien obligar el comprador 
a edificar immediatament, com tampoc 
les altres vendes també perpètues, mal
grat llur caire emfiteusitzant. 

De l'anàlisi d'aquest quadre, se' n 
desprenen diverses conclusions. Durant 
els cinc primers anys de construcció hi 
hagué força enrenou: amb la urbanitza
ció de 10 finques, el 1880 és l'any més 
dinàmic. L'any següent també enregis
tra gran moviment amb l'edificació de 8 
finques i part d'una altra, de la qual 
sabem que fou subdividida. En el 
trienni 1882-1884 va edificar-se sis fin
ques. És a dir, que entre 1880 i 1884 
s'aixecaren 25 construccions de nova 
planta. Foren els anys de màxima acti
vitat urbanitzadora al veïnat que anava 
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agafant fesomia. En canvi, aquesta acti
vitat s'estronca el1885 i fins al1887 no 
es reprèn el ritme, si bé molt més lent, 
de construcció ja que només hi hagué 
dues finques edificades. El 1888 i el 
1890 se n'edifiquen dues. 

Tot i això, aquestes dades són impre
cises, car no sabem amb exactitud quan 
s'edificà en cinc de les finques (2 765, 
2 777, 2 785, 2 816, 537). Pensem que 
la urbanització d'aquestes degué efec
tuar-se a la darreria de la passada centú
ria o a principi de l'actual. 

Una altra de les conclusions extretes 
de l'anàlisi del quadre és que, de les 25 
finques edificades durant el quinquenni 
1880-1884, 17 eren sotmeses a un con
tracte de tipus emfitèutic, la qual cosa 
ens corrobora la tesi que apuntàvem 
dient que els establiments perpetus 
apressaven els emfiteutes a construir, 
en compliment dels acords pactats. De 
les altres vuit edificacions, dues eren en 
finques de venda absoluta i sis en fin
ques de venda perpètua. 

La relació entre els anys de construc
ció i els nivells sòcio-professionals dels 
constructors ens duu a extreure una ter
cera conclusió. Hem justificat que el 
tipus de contracte va directament vin
culat a la professió del contractant; per 
això, podem afirmar que la menestralia 
s'afanyà a anar per feina a les finques 
adquirides. 

Finalment, podem dir, generalitzant, 
que l'emfiteusi fou un dels mòbils més 
importants en el procés urbanístic de la 
finca, encara que això no significa que 
considerem aquest contracte com a 
imprescindible a priori perquè, si l'ha
bitatge era una necessitat immediata, 
hom hauria trobat alguna alternativa en 
el supòsit que l'emfiteusi fos desestima
da. Evidentment, però, no eludim la 
realitat, ni pretenem aventurar hipòte
sis que no procedeixen en el nostre cas ; 
aquesta fóra una història totalment 
diferent. 

Un altre dels punts que val la pena 
d'observar en aquest apartat és el que fa 
referència a l'objecte construït, o sia a 
les cases. 

Cal repetir que el projecte de distri
bució en solars de l'horta Batllori era 
inclòs en el pla d'eixample de Mataró; 
això no obstant, convindria tocar un 
altre aspecte del qual t si bé en el primer 
projecte no se'n parla, sí que era previst 
en el segon. Certament, els carrers de 
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Foto 8: Pla d ' una casa de dos pisos del 1882 

Balmes, de Campeny i d'Ibran respo
nen a una tipol8gia característica també 
dels altres carrers nous pensats per 
Palau i Cabañes, però a més a més de 
l'amplada, rectitud , etc., tots s'identifi
quen per un tipus particular d'edifica
ció: les cases de "cós" que, en opinió de 
Joaquim Llovet, són "la característica 
del Mataró contemporani"26

. Les cases 
de "cós" eren habitatges de cinc metres 
d'amplada amb pis superior i hort o 
jardí a la part posterior. L'amplada era 
justificada per la mida apta de les bigues 
a fi que no es flectessin i les construc
cions poguessin assolir els quinze me
tres d'alçària màxima, segons que s'esti
pulava en el pla d'eixample27

• Malgrat 
això, eren de més profusió les cases de 
planta baixa i pis, que no pas les de més 
plantes. 

Notes 

26 . L LOBET, J., Op. cit. 
27. A.M .M., Proyecto .. 
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Els veïns 
L'aixecament de cases es féu simultà

niament als tres carrers i, a mida que 
s'anaven enllestint els edificis, hom 
començà d'habitar-hi. 

Segons les dades que ens ofereixen els 
padrons municipals dels anys 1880 i 
1889, podem dir que el1880 ja hi havia 
35 cases habitades a tot el nou barri, 
amb un total de 152 veïns repartits de la 
següent manera: 92 al carrer de Balmes 
residents en 19 habitatges, 31 al carrer 
d'Ibran en 9 habitatges i 29 al de Carn
peny en 7 habitatges. La mitjana resul
tant d' habitants per casa és de 4,35 i cal 
considerar que, si bé força gent vivia 
sola, hi havia llars albergant 8 i fins 13 
persones , cosa que ens fa pensar que els 
estatges eren de totes mides i per a tots 
els gustos. Malgrat això, és important 

de ressaltar que el tipus de família 
nuclear era el més estès (per a això, 
entre altres arguments, va ser pensat el 
pla d'eixample). 

Igualment, els padrons d 'habitants 
ens indiquen la professió dels veïns del 
barri i, en algun cas, si el titular de la 
casa n'és el propietari o hi és en arren- . 
dament, fet, aquest darrer, que s'esdevé 
en la majoria de casos. 

Quant a les ocupacions laborals, val a 
dir que n'hem comptades 52 de dife
rents, tot i que tres són bastant incoo
cretes (una casada, una soltera i una 
vídua). Les professions d'alta categoria 
social són mínimes : tres fabricants, una 
industrial i dos comerciants. Entre els 
oficis artesans és on hi ha la majoria 
d'ocupats (25): mitgers (2), teixidors (6), 
manyans (3), sabaters (1), operaris (2), 
mestres de cases (2), passamaners (1 ), 
talladores (1 ), pintors (1 ), soguers (1 ), 
cosidores (1). També incloem, encara 
que amb certa recança, un mariner i dos 
carreters. El tercer grup acull gent dedi
cada a l'explotació dels recursos natu
rals: un pagès, un peséador i un pica
pedrer. Set jornalers i un maquinista 
constitueixen el grup d'obrers indus
trials residents al veïnat. Finalment, 
altres professions diverses, com la 
d'una pentinadora, un empleat i dues 
mestresses de casa que, sumades a qua
tre estudiants, fan el total de 52 . 

D'altra banda, podríem fixar també 
l'atenció en les ocupacions que tenen 
les diverses dones que apareixen en el 
padró d'aquests carrers. De tres d'elles 
és difícil de catalogar-ne la professió 
(ja ho hem esmentat suara); les altres 
set són: dues mestresses de casa (és cu
riós que se'n faci esment, car això no 
reporta béns pecuniaris i en aquella 
època -ara tampoc- no es considerava 
un ofici), dues que participen activa
ment en el negoci familiar (com l'ope
rària i la comerciant), una pentinadora, 
una cosidora i una talladora: tres pro
fessions quasi sempre autònomes, les 
dues últimes de les quals, però assimila
bles al grup, tan estès en aquests anys, 
de treballadores a domicili. En aquest 
últim supòsit, no serien menestrales 
sinó obreres del tèxtil contractades a 
preu fet. 

I 
28. A.M.M ., Governació, Lligall 108, carrers de I 29. A.M.M. , Governació, Lligall 114, carrers de 

Balmes, !bran i Campeny. Balmes, !bran i Campeny. 
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Núm. de finca 

2 765 
2 766 
2 777 
2 778 
2 781 

2 784 
2 785 
2 786 
2 787 
2 788 
2 789 
2 790 
2 791 
2 792 
2 793 
2 794 
2 795 
2 796 
2 799 
2 800 
2 801 
2 808 
2 809 
2 810 
2 811 
2 812 
2813 
2 814 
2 815 
2 816 
2 838 
2 839 
2 840 
2 841 

537 

Anys de construcció 

Després del1891 
Entre 1879 i 1883 
? 
Entre 1880 i 1888 
Entre març i juliol 
de 1880 
Entre 1883 i 1884 
Després del1885 
Entre 1880 i 1881 
Entre 1880 i 1881 
Entre 1880 i 1881 
Entre 1880 i 1884 
Entre 1880 i 1881 
Nov. 1881 i Gen. 1882 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
Entre 1880 i 1881 
Entre 1882 i 1884 
1880 
Entre 1880 i 1882 
1880 
Entre 1880 i 1881 
Entre 1880 i 1887 
Entre 1880 i 1887 
Entre 1880 i 1881 
Entre 1888 i 1890 
Després del1886 
1880 
Entre 1880 i 1881 
Una part del1881 
Entre 1886 i 1896 
Després del1882 

Taula 2: Any de construcció i tipus de contracte de les finques 

1880 Balmes !bran 

Població 92 31 
Nombre cases 
habitades 19 9 
D ensitat 
habitants/casa 4,84 3,44 

1889 Balmes lbran 

Població 247 57 
Nombre cases 
habitades 53 15 
Densitat 
habitants/casa 4,66 3,80 

Tipus de contracta 

Venda "absoluta" 
Venda "absoluta" 
Venda perpètua (D.D.) 
Venda perpètua (D.D.) 

Establiment perpetu 
Venda perpètua (D.D.) 
Establiment perpetu 
Venda perpètua (D.D.) 
Establiment perpetu 
Venda perpètua (D.D.) 
Venda perpètua (D.D.) 
Venda perpètua (D.D.) 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Venda perpètua (D.D.) 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Venda "absoluta" 
Venda "absoluta" 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 
Establiment perpetu 

Diferència 
proporcional 

envers 
el total 

Campeny Total de 1880 

29 

7 

4,14 

Campeny 

105 

23 

4,56 

152 

35 

4,34 

Total 

409 

91 

4,49 

2,69 

2,60 

1,03 

Taula 3: Comparació de les densitats per carrers entre 1880 i 1889 

Fins ací l'anàlisi del padró municipal 
de l'any 188028

• 

Entre aquesta data i 1889, any en què 
es realitzà el següent padró municipaF\ 
el salt quantitatiu de població és molt 
considerable. Si el 1880 hi havia 152 
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habitants del nou veïnat, nou anys més 
tard la població havia augmentat fins a 
409. Aquest increment va ésser possible 
perquè també el nombre d'habitatges 
construïts havia crescut: passà de 35 a 
91. Així, s'observa que tant el nombre 
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de veïns com el de cases experimentà un 
progrés equitatiu, augmentant paral·le
lament en més de dues vegades i mitja, 
alhora que la diferència proporcional 
de la densitat (habitants per habitatge) 
és quasi inapreciable. 

D'altra banda, les 91 cases eren re
partides en 45 edificis diferents. Tot 
i que n'hi havia d'una sola planta, d'al
tres eren una autèntica comunitat de 
veïns, com és el cas del núm. 31 del 
carrer de Balmes, que acollia 48 perso
nes. 

Quant als residents, val a dir que 55 
cases albergaven famílies estrictes de 
matrimoni i fills i poc més d'un terç ho 
feia, a més a més, amb parents més o 
menys pròxims (32). Les altres quatre 
eren habitatges on hi residien germans 
o gent sola. Potser és també sociològi
cament important de ressaltar que en 
alguns habitatges hi vivien tres dones 
soles, amb o sense relació de parentiu. 
En total hi havia, doncs, 87 famílies i 49 
parents o rellogats distribuïts entre 
elles. 

Prenent com a patró el mateix que 
hem utilitzat per al 1880, la classifica
ció de les categories sòcio-professionals 
queda de la següent manera: els profes
sionals de més alt nivell sòcio-econò
mic són els que ostenten ocupacions 
més solvents, òbviament; és el cas dels 
comerciants (2), propietaris (2), mili
tars (4) i d 'un industrial. Com sempre, 
però, són les professions més minorità
ries. Després d'aquests hi ha l'artesanat 
que forma el grup més nombrós. Es 
tracta de teixidors i manyans (7 i 7), 
mestres de cases i mitgers (6 i 6), fusters 
i filadors ( 4 i 4 ), llauners (3 ), sabaters i 
forners (2 i 2), carreters i traginers (2 i 1 ), 
i un rajoler, un fonedor, una modista, 
un torner, un sombrerer, un calderer, 
un pintor, un ebenista, una cosidora, 
un tallista i un ferrer. També hi podem 
incloure un caporal de mar i dos mari
ners, amb els quals la classe mitjana 
suma el total de 58 professionals . 

A diferència de l'estadística de 1880, 
destaca un grup de nou persones ocu
pades en professions de serveis, és a dir 
en el sector terciari. Són: un botiguer, 
un empleat, un majordom, dues ser
ventes, un dependent i un aprenent. 
Caldria afegir-hi, tal vegada, un procu
rador, bo i que seria de nivell social més 
elevat per les seves rendes, i un músic . 

Del sector primari hi ha un pescador 
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i un bracer. D'altra banda, un maqui
nista (diferent de I' anterior) i trenta
quatre jornalers, que com anys enrera 
constitueixen el ram professional majo
ritari, esdevenen al mateix temps el 
grup d'obrers (segurament del tèxtil) 
més humil. 

Finalment, després de recomptar 113 
persones amb treball remunerat, apa
reixen, en el padró, quatre mestresses 
de casa i tres estudiants, que represen
ten població dependent. Entre aquestes 
113 persones trobem 42 ocupacions 
diferents, amb la qual cosa la diversitat 
laboral del barri s'enriqueix. A tall d'es
ment, citem que al veïnat també hi 
havia altra gent, de la qual se n'especi
fica tan sols l'estat civil. 

Amb tot, cal ressaltar la diversifica
ció d'ocupacions com a fruit de l'apo
geu poblacional dels nous carrers. Cu
riosament, el percentatge de pobla
ció es manté estable entre aquests nou 
anys, malgrat que experimenti una de
sestimable tendència a disminuir. En 
termes absoluts, aquesta població ac
tiva creix de 43 a 115 persones, o sigui 
en un 267%. 

La finalitat del projecte: 
missió acomplerta? 

Després d 'haver estat analitzant i co
mentant tots aquests aspectes relacio
nats amb el fenomen urbanístic, creiem 
que és el moment de plantejar-se la 
qüestió següent: Quina finalitat tenia la 
construcció, a part de contribuir a la 
realització del pla d'eixample? I també: 
Per què s'escollí un model com el de les 
cases de "cós" ? 

En realitat, ja hem dit que solament 
alguns dels urbanitzadors es quedaren a 
viure a les cases construïdes per ells. La 
resta va aprofitar l'avinentesa per a 
obtenir uns beneficis com a fruit de les 
transaccions immobiliàries . La inspec
ció del mercat reflectia una realitat que 
aquests constructors no van voler elu
dir: calia edificar d' acord amb les possi
bilitats dels adquisidors d'habitatges. 
Igualment, l'enfocament dels autors del 
pla d'eixample anava en la mateixa 
direcció . En definitiva, malgrat les dife
rents propostes, hom n'escollí una pels 
"avantatges" que oferia. Les cases de 
"cós" foren el model a seguir perquè: 

"De los tres sistemas que podemos 
denominar casas sue/tas, casas mixtas y 
casas por pisos, preferimos el primera 

Foto 9: Pla d 'una casa d 'un pis del 1886 

como antes hemos dicho: relegar d los 
obreros d las habitaciones peores de una 
buena casa en que mds cómodamente se 
alo jan o tros, es obligaries d poca favora
bles comparaciones y si todos los pisos 
estan igualmente ocupados por trabaja
dores, resulta sobrada hacinamiento y 
poca tranquilidad en las horas de des
canso ademds de no interrumpidas dis
cusiones"30. 

La transparència del text és prou 
expressiva per fer-hi qualsevol comen
tari. Tanmateix, pensem que Palau i 
Cabañes es fan ressò, en el seu projecte, 
del sentiment burgès i del seu raciona
lisme excessiu, considerant els obrers 
com a problema social en ell mateix. 
Nogensmenys, els nous propietaris 
urbans no tingueren en compte els 
compradors o llogaters pel que fa a 

{ICC) 

la seva procedència socw-econòmica, 
encara que les cases de "cós" eren a 
l'abast de la butxaca obrera més que no 
pas altres tipus de cases més ostentoses. 
Això significa que els adquisidors d'ha
bitatges del veïnat nou foren majorità
riament treballadors i menestrals. La 
preocupació certa és que es palesava un 
estancament urbà que calia superar, 
com hem dit al principi d'aquest article, 
i que ara ampliem amb un altre parà
graf: 

"( ... ) débese tener en cuenta que aún 
sin admitir aumento de población se 
poblaría gran parte del ensanche, pues 
las familias que hoy viven reunidas y 
hacinadas pasardn d ocupar las nuevas 

Notes 

30. A.M.M ., Proyecto ... 
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Foto 10: Fragment de l'eixample de Mataró del 1912 

viviendas atendiendo al natural deseo 
de tener una habitación por familia; no 
debe olvidarse tampoco que los nuevos 
edificios que se levanten serdn mas 
espaciosos porque así lo requiere la ·vida 
moderna y por tanta ocuparan superfi
cie mayor y sobre todo que si Mataró no 
ha aumentado mas que en 50 indivi
duos por año es debido a que no tenia 
condiciones para el aumento pero que 
una vez decretada la reforma y ensan
che quintuplicara por lo menos la ante
dicha proporción ademas de que sólo 
llegaban a permanencia en Mataró las 
familias forzadas a el/o por intereses 
creados, cuando ahora hay probabilida
des de que la emigración no sea tan 
grande y por el contrario aumente el 
número de los que elijan para vivienda 
la población de Mataró que tanta se 
presta a el/o por razón de clima, proxi
midad a Barcelona, vías de comunica
ción y muchas otras ventajas, de todo lo 
cua! es razonable suponer un período de 
160 años para la completa ocupación del 
ensanche ( ... )"30

• 

Però, per arrodonir la idea, encara 
caldria afegir un altre fragment: 
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"lnsignificante es el aumento (pobla
cional) si debiera servirnos de base para 
formular el nuevo plan de ensanche, 
éste hubiera quedada reducido a peque
ñds proporciones, mas atendido a que en 
Mataró se ha tratado de establecer 
varias industrias desistiéndose por falta 
de emplazamiento ya que aprobado el 
plan de ensanche es presumible un 
aumento rapida ( .. .)"30

• 

Lligant-los amb allò abans expressat, 
interpretem aquests textos i n'extra
iem unes conclusions que ens perme
tran d'entendre-ho tot més fàcilment. 
D'entrada veiem que l'índex de creixe
ment demogràfic s'atenua des del 1861 
-com a tot arreu de Catalunya- i fins 
i tot hi ha emigració. En segon lloc, i 
com a conseqüència d'això, es pretén 
de mantenir la població, això és la mà 
d'obra, millorant les condicions de vi
da i habitatge. Igualment, es pretén 
d'atreure població d'altres llocs a través 
d'una oferta de tipus divers, on s'in
clourien llocs de treball en la indústria, 
la qual no havia pogut prosperar pel 
problema urbà, segons que ací es 
denunciava. Així, doncs, les cases de 
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"cós" no són més que part de l'oferta 
de les classes acabalades per aconseguir 
d'envoltar-se de mà d'obra per a les 
seves fàbriques i d'un mercat més o 
menys consumidor. Qui sap si el refor
misme social burgès tenia algun pes o 
no ... (no obstant, no voldríem pecar 
de simplistes). 

Les conclusions que es poden dedu
ir d'aquesta última interpretació són, 
doncs , les següents: 

a) La burges;a mataron:n~ maldav~ 
p r Cet· p rot:,a-c :J.,a r .:1 .:;j ç u p o.u:r iu J. '-' .ui 

industrial. 
b) Ei projecte d'eixample tenia di

verses orientacions i una d'elles era de 
facilitar a aquesta burgesia la consecu
ció de les seves aspiracions. 

e) En el procés urbanístic de la finca 
de Roc Batllori hi intervingueren indi
vidus que s'aprofitaren de la situació 
per obtenir uns beneficis de la venda 
o arrendament d'habitatges a la classe 
obrera i menestral. 

d) Les classes treballadores van ser 
les que, en darrera instància, contri
buïren a l'assoliment de l'èxit econòmic 
de tots els participants i intermediaris 
del procés d'urbanització de la finca, 
instaHant-se en les cases de "cós" cons
truïdes per a elles . 

A despit de les hipòtesis suara plante
jades, i tal vegada discutibles, cal dir que 
no menystenim allò afirmat per Mel
cior de Palau i Emili Cabañes. Certa
ment, el projecte d'eixample contribuí 
a reduir la densitat de la població de 
Mataró, encara que també és lícit de 
sostenir que aital projecte fou el resul
tat de la racionalització d'una pràctica 
que ja era vigent en el moment de la 
seva aprovació, puix que considerem la 
idea que la necessitat fonamental no era 
tant la creació de nous habitatges -que 
sempre s'ha anat fent a títol particular i 
privat- com la reglamentació d'aquesta 
pràctica. Hem justificat la mancança 
d'habitatges, i per aquest motiu pensem 
que hom no devia esperar l'aprovació 
d'un pla d'eixample si realment tenia 
pressa per instal·lar-se per compte propi 
a la ciutat. I, tanmateix, reconeixem 
que el Proyecto va facilitar la gestió d'una 
operació que havia esdevingut impres
cindible: l'expansió urbana. 

Recapitulació 
L'horta Perpunter era una finca rús

tica enclavada dins el centre urbà de 



34 geografia 

Mataró, al sud de la ciutat, entre els 
carrers de Sant Antoni i de Sant Agustí. 
Abans d'esdevenir urbanitzada, havia 
anat passant hereditàriament de pares a 
fills, si bé no en tota la seva integritat, 
atès que uns vint anys abans del pro
jecte de parcel·lació havia sofert una 
escissió (i no era la primera) amb motiu 
de l'extensió de la línia del ferrocarril 
per la costa de Llevant. La situació din
tre l'urbs mataronina li conferia un 
valor superior al d'altres finques loca
litzables als afores de la ciutat, per la 
qual cosa la inclinació del propietari, en 
Roc Batllori i Perpunter, cap a la urba
nització no té res d'estrany; i encara 
menys si hom disposava d'un pla d'ei
xample que facilitava la gestió. 

Tanmateix, el projecte de rectifica
ció i eixample era en realitat una raó 
subalterna, i la principal era l'obtenció 
de rendes i beneficis. Del càlcul de les 
percepcions pecuniàries del propietari 
de la finca, en resulta l'astronòmica xi
fra de més de 118 000 pessetes, sense 
comptar els censos anuals que ingres
sava per cada contracte emfitèutic i 

50010 ZARAGOZA 
Biarritz, 15, bajo izqda. 
Tell.: (976) 33 03 30 

altres beneficis en metàl·lic o en espè
cies (pollastres a parells, com a paga
ments d'entrada dels establiments a 
perpetuïtat). 

El procés d'urbanització tingué un 
desenvolupament ràpid, puix que en 
poc més d'una dècada gairebé n'hi 
hagué prou, i hom començà a habitar
hi de seguida que els habitatges nous 
foren enllestits. La diferència veïnal 
entre 1880 i 1889 és ben palpable, i 
podem asseverar sense reserves que els 
carrers i el conjunt de la urbanització 
quedaren ben configurats en aquest 
espai de temps. Tampoc no dubtem 
que tot plegat va contribuir a dinamit
zar la vitalitat del centre urbà mataroní 
i que cap a la fi de segle aquest nou barri 
ja s'havia incorporat definitivament a la 
ciutat, havent-se realitzat la pràctica 
totalitat de les edificacions previstes 
vint anys abans. 

Quant a l'estructura de la propietat, 
cal esmentar la supervivència i la gran 
acceptació dels establiments perpetus. 
L'emfiteusi es manté com a forma con
tractual, superant els obstacles que pre-

CARTOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA 

semava la implantació irreversible del 
règim liberal. Nogensmenys, aquesta 
perpetuïtat es veié alterada per les faciLi
tats que donava la llei de cara a les 
redempcions de cens. L'emfiteusi con
tribuí a accelerar els contractes i la sub
següent urbanització, tot i que fóra 
erroni qualificar-la d'imprescindible en 
l'etapa de construcció. De fet, fou l'op
ció preferida pels menestrals que inter
vingueren en la urbanització de l'horta 
perquè oferia uns avantatges econò
mics, malgrat les limitacions inherents i 
evidents per a les seves hisendes poc 
balderes. 

En definitiva, la urbanització de 
l'horta Perpunter fou el resultat d'una 
empenta econòmica que havia creat 
unes necessitats a la població mataro
nina en augment. Per això, la construc
ció d'habitatges havia de ser imminent. 

Data de recepció de l'original: 09.86 

Toni Civit i Rey 
Llicenciat en H istòria Contemporània 

MADRID 
Molino de la Hoz, Sacre, 25 
LAS ROZAS 
Tell.: (91) 637 07 16 

LEVANTAMIENTOS 
FOTOGRAMETRICOS 
a grandes y pequeñas escalas 
de zonas rústicas y urbanas. 

• TRIANGULACIONES 

• POLIGONALES DE PRECISION 

• APOYOS FOTOGRAMETRICOS 

• NIVELACIONES 

• BATIMETRICOS 

• PLANOS TAQUIMETRICOS POR 

TOPOGRAFIA CLASICA 

• COLOCACION BASES DE REPLANTEO 

• PARCELARIOS 

• DESLINDES 

• DELINEACIONES 
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ECLOSIÓ DEMOGRAFICA 
I DESINTEGRACIÓ SOCIAL: EL CAS 

DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

Introducció 
Sant Vicenç dels Horts és un exemple clar d'un 

territori afectat d'una manera especial per la transfor
mació de l' espai i de l'estructura de la població a causa 
d'una pressió demogràfica molt important. Aquest fet 
s'ha repetit en infinitat de poblacions de l'Àrea Metro
politana de Barcelona i en algunes altres ciutats, tal 
com ho han recollit els nombrosos estudis duts a terme 
i les estadístiques d'aquesta entitat metropolitana 
Q. BUSQUETS, 1976; C. CARRERAS, 1974 i 1980; J. M. 
MIRALLES, 1983; A. HABSBURGO, 1983). Això no és 
sinó l'exemple més proper d'allò que es repeteix a les 
perifèries de les grans conurbacions. 

Les transformacions del paisatge natural i antròpic 
de les zones més industrialitzades de la península, a 

Foto 1: Detall d'una vella reixa de finestra amb l'escut de Sam Vicenç dels Horts 
(Foto: Rambol) 
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p~rtir QÇ l'a çi itat secundària com a catalitzador prin-
cipal dels rransvassanu::nts lk publ,u.:iú, :. ' l'd p n.>Juït 

d'una faisó generalitzada d'ençà del 1960, amb una 
rapidesa i un volum de canvi impossibles d'assimilar 
per les comunitats receptores. Aquestes alteracions 
vertiginoses s'han fet sentir en una degradació i en una 
segregació socials i urbanes que exigeixen urgentment 
planificacions i reordenacions més racionals i que hau
rien de comptar amb noves estructures demo-espacials 
pregonament inscrites en la percepció i en la vida quo
tidiana de la població (A.S. BAILLY, 1979). 

Sant Vicenç dels Horts és un municipi de la 
comarca del Baix Llobregat que pertany a l'àrea de la 
Corporació Metropolitana de Barcelona. Tot i ésser 
tradicionalment agrícola, com la major part dels muni
cipis de la comarca, s'ha convertit en un centre indus
trial que allotja una gran massa de mà d'obra no-quali
ficada i que, a més d'haver experimentat una important 
transformació agrícola, acusa un procés d'urbanització 
extraordinàriament descontrolat i accelerat. Reforçant 
el seu caràcter representatiu, s'hi constata la formació 
de barris marginals, on resideix la població immigrada, 
amb un seguit de deficiències infrastructurals com a 
producte de l'especulació del sòl i de l'absència de con
trol municipal. 

La intensitat del procés segregacional ha arribat a 
establir desenvolupaments i distribucions desiguals 
dins el mateix municipi, el qual s'inscriu per se entre els 
municipis amb els índex més elevats de característiques 
perifèriques. Així, a l'interior d'aquest municipi "in
dustrial-obrer" del cinturó de Barcelona, s'hi repetei
xen, plasmades als seus diferents barris, les desigualtats 
centre-perifèria. Altrament, en aquesta desintegració 
social i urbana hi ha una correlació entre immigració, 
analfabetisme, atur i degradació urbanística d'índex 
superior als barris perifèrics de la població, on ha can
viat totalment el signe cultural tot plantejant una nova 
variable correlacional: la integració cultural de la po
blació immigrada. Aquesta correlació, característica de 
degradació, actua en aquests barris com a cohesiona
dora del sentiment de territorialitat (figura 1) (A. L. 
SANGUI , 1981). 

El present treball, a més de revalidar les caracterís
tiques generals de les poblacions perifèriques en el cas 
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de Sant Vicenç i a més de concretar les característiques 
particulars del procés demogràfic i urbà del municipi 
(període estudiat: 1860-1980), intenta d'aportar als 
seus habitants uns coneixements sobre el medi i la 
coHectivitat on viuen, amb l'objectiu d'afavorir l'apro
pament i la integració de les diferents cultures i col·lec
tivitats tot refent una història comuna. 

Creixement de la població de Sant Vicenç dels Horts 
El creixement de la població de Sant Vicenç dels 

Horts des de l'any 1787, durant el qual segons els Cens 
de Floridablanca comptava amb 1 450 habitants, fins al 
1900, fou mínim; només del24 %. Aques fet és indica
tiu d'una economia eminentment agrícola. El fet que el 
72,6 % de la població activa pertanyi al sector primari 
confirma aquesta característica econòmica. 

La creació d'algunes indústries i tallers entre el 
1900 i el 1930 (COMAMALA, 1911; MOLINS i CAMP, 
1918; COSTA MALLOL, 1916, etc.), així com l'aplicació 
d'algunes innovacions tècniques, com ara l'arribada 
dels FF.CC. el 1912, del transformador elèctric el 
1913, del telèfon el1917 i d'algunes altres d'importàn
cia no menys notable, impel·liren el creixement de la 
població i atragueren els primers immigrants; en sortí 
rejovenida la població, -el 1930 era de 2 919 habi
tants- amb un increment del61 %sobre el1900. Sant 
Vicenç, malgrat aquests símptomes d'activitat indus
trial, de menor grau que els d'altres poblacions limítro
fes de la comarca, continuava essent un municipi emi
nentment agrícola. 

Seguint el moviment demogràfic general de Cata
lunya, entre el1930 i el 1950, la població s'estabilitza 
a causa de la guerra civil de 1936-1939 i de les conse
qüències de la postguerra. Només hi ha un augment 
del 27 % de la població. En aquest període, prosse
gueix una activitat primordialment agrícola. Són desti
nades al sector primari tres quartes parts del terme 
municipal. Pel que fa al sector secundari, s'incorporen 

al cens industrial les fàbriques de Cementos Molins i 
Fundiciones Miquel Ros, entre les més significatives. 

A partir del 1955, amb l'allau immigratòria, es 
produeix un importantíssim augment de la població . 
Aquest augment característic de gran part del Baix Llo
bregat, a Sant Vicenç es manté fins a 1977-1978 
(el 1978, el 26 % dels arribats eren de fora de Catalu
nya). Així, es constata que entre el 1950 i el 1981, el 
cens de Sant Vicenç va augmentar en un 612 % quan, 
comparativament, el de Molins de Rei ho feia en un 
228 % (figura 2). 

Aquest increment desmesurat és el corresponent 
al que s'esdevingué a tota l'Àrea Metropolitana, en 
relació amb el desenvolupament industrial de Catalu
nya (a Sant Vicenç, a partir del 1960 més de 35 empre
ses s'integraren en el cens industrial), i amb la confor
mació de la perifèria, de la qual aquest municipi ha 
estat un apèndix amb el seu conglomerat urbanístic 
saturat. El 1981 arriba a comptar amb una població de 
20 182 habitants, dels quals un 60 % són immigrats 
distribuïts amb un major pes específic als barris perifè
rics (figura 3). 

Amb l'arribada de la nova població, les indústries 
i la construcció d'infrastructures, el sòl agrícola s'ha 
anat reduint fins a quedar en un 44 % de la superfície 
municipal. Hi ha hagut una disminució de les zones de 
secà i un augment del bosc, de les pastures i de les 
terres urbanitzades. 

Les característiques de la població, el1981, no són 
pas homogènies a tots els districtes i barris. En efecte, 
hi ha importants desigualtats en la distribució i en l'es
tructura que conformen la divisió social de l'espai, tot 
i que sense grans desnivells, atès el caràcter perifèric 
del municipi. 

La població actual de Sant Vicenç dels Horts. 
Característiques i distribució 

Aspectes generals de la trama urbana 
La trama urbana presenta en una primera divisió, 

la zona del pla i la zona de la muntanya. Al pla hi ha el 
nucli, estès per les terres d'al·luvió i paral-lel a la carre
tera de Sant Boi de Llobregat. Hi ha tres àrees dife
rents: el barri antic, l'eixample longitudinal i dos polí
gons d'habitatges als extrems de l'eixample. 

A la muntanya, separada del pla per la línia dels 
FF. CC., hi trobem els vessants de Puig Perdiguer i de 
Puig Castellar (on hi ha els barris de la Guàrdia i Sant 
Josep, respectivament), i la part de la Vall de la Riera 
de Torrelles, on hi ha el barri de Sant Antoni. 

La divisió censal estableix quatre districtes muni
cipals que no comprenen exactament la divisió per 
barris. El D-1 (centre urbà), a més del centre històric, 
l'integren tres altres barris amb percentatges molt ele-
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Foto 2: Antiga casa rural del carrer del doctor Roben 

vats d'immigrats; aquest districte concentra el 62,5 % 
de la població. El D-2 (barri de Sant Josep) és un barri 
d'autoconstrucció, amb greus deficiències d'infrastruc
tures bàsiques, que s'estén per la falda de Puig Caste
llar; aquest districte comprèn el18,6 % de la població, 
de la qual una majoria són immigrats. El D-3 (barris de 
la Guàrdia i Can Costa), també és d'autoconstrucció, 
tot i que els primers anys tingué un caràcter residen
cial, amb deficiències comparables a les del D-2 però 
amb una extensió tres vegades més gran; compta amb 
el 15,5 % de la població. Aquests dos últims barris 
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(Foto: Ram bol) Fig. 3: Creixement de la població de Sant Vicenç del; 
Horts 

foren il·legals fins després de les eleccions municipals 
del 1979. El D-4 (barris de Sant Antoni i Sant Roc) és 
format per habitatges unifamiliars de segona residència 
i alguns d'autoconstrucció. Aquest districte, comprèn 
el 3,1 % de la població, té característiques especials en 
totes les variables analitzades, i presenta deficiències 
urbanístiques i de comunicació. 

Característiques de la població 
L'estructura de la piràmide de la població lfigu

ra 4) és d'una clara forma triangular de base ampla, 
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Foto 3: Vista aèria de 
Sant Vicenç 
dels Hom del 
1984 (I CC) 

amb un grup de població jove (menys de 15 anys) molt 
ampli, d'un 32,6 %, que la situa en el tercer lloc de 
les poblacions joves de l'Àrea Metropolitana de Barce
lona' . La taxa de natalitat, que fou molt elevada durant 
el període 1960-1975 i que ha determinat l'anterior 
índex de població jove, tendirà a baixar a causa de la 
crisi econòmica i del cessament de la immigració. Sem
blantment, la taxa de mortalitat, que ha estat baixa, 
atès el pes global de la població immigrada en edat 
laboral i fecunda, tendirà a estabilitzar-se i després, 
amb el pas d'aquesta població arribada durant la 
dècada dels seixanta al tercer grup del demograma, 
possiblement augmentarà (A.M. CABRÉ, 1979). 

La taxa de població adulta (15-64 anys) és àmplia, 
i anirà en augment els propers anys, quan hi entri la 

Notes 

t. En totes les estadístiques que es citen sobre la Corporació Metropolitana 
no hi ha inclosa Barcelona capital. 

població jove actual. Les taxes més elevades, tant del 
grup de població jove com del de l'adulta, són als dis
trictes D-2 i D-3, habitats, gairebé en la seva totalitat, 
per població immigrada a partir de 1955-1960. 

La naturalesa d'aquests habitants és protagonit
zada per prop d'un 60 % d'immigrats que integren gai
rebé en la seva totalitat la població de D-2 i D-3, on hi 
ha un predomini clar dels d'origen andalús (67 % del 
total). L'índex de població catalana és connotativa
ment deformat per tal com inclou els fills d ' immigrats 
nascuts a Catalunya, els quals, però en realitat viuen 
una cultura i uns sentiments no-catalans. Aquesta 
composició i aquesta distribució han donat origen a 
uns barris marginals tancats culturalment i amb un sen
timent molt 'fort de pertinença en aquests nuclis, la 
qual cosa, juntament amb les característiques morfolò
giques, bloqueja la integració. 

La taxa elevada d' immigració, va acompanyada 
d'una altíssima taxa d'analfabetisme (un 17,4% de la 
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població no-escolar, és a dir la segona de la Corporació 
Metropolitana), a la qual cosa cal afegir un 27,5 % amb 
l'ensenyament primari incomplet. En conjunt, doncs, 
gairebé la meitat de la població no-escolar té un nivell 
d'estudis molt baix o absolutament nuL Aquestes 
dades són, en xifres relatives, superiors a D -2 i D-3, on 
domina la població immigrada. Amidant el nivell cul
tural amb ,altres tipus d'estudis, Sant Vicenç és el pri
mer lloc de la Corporació, amb un índex més baix d'es
tudiants de BUP-COU , cosa que perfila un escàs nom
bre d'estudiants amb possibilitat d 'accés a Ia Universi
tat. L'alternativa per a aquests alumnes sembla ser la 
Formació Professional, on hi ha un índex d'escolarit
zació que equival a la mitjana de la Corporació . Con
seqüentment amb el que hem dit abans, és molt més alt 
als D -2 i D -3 (figura 5). 

La desocupació és un dels incentius més forts 
de la població activa de Sant Vicenç, la qual repre
senta un 70,1 %en el sector secundari . L'índex d'atur, 
del 29,7 %, situa el municipi en el primer lloc de la 
Corporació i té una incidència especial entre la pobla
ció juveniL Aquestes taxes són molt superiors als 
barris de Sant Josep i la Guàrdia, eminentment obrers, 
on hi ha un índex d'atur situat entre el 41 i el 4 3 %. 
Això, juntament amb la gran taxa de població infantil, 
agreuja extremament la taxa de relació de dependència, 
que al barri de Sant Josep és del 5,2 i a la Guàrdia del 
4,8, mentre que a la Corporació és del 3,4 (figura 6). 

Prenent com a indicador d'integració la compren
sió de la llengua, és evident que una població amb un 
elevadíssim nombre d'immigrats, que formen un 
col·lectiu superior a l'autòcton i establert en un curt 
període de temps, amb un nivell cultural baix, amb ele
vades taxes d'atur, amb dèficits infrastructurals amb 
determinants morfològics, amb barris guetificats tan
cats culturalment, amb insuficients mitjans de comuni
cació, etc., tindrà un índex de receptivitat a la llengua 
catalana molt baix. I així és : el 59,7 % de la població 
diu que entén el català, quan la mitjana de la Corpora
ció és del 70,5 % . Aquests percentatges baixen sensi
blement quan ens atenim a la població forana . En 
aquest cas, el primer lloc quant a dificultats de com
prensió, l'ocupen els andalusos (figura 7). 

Els percentatges indiquen que el procés d'integra
ció és molt més lent que a la resta de , la Corporació, 
fins i tot en col·lectivitats que en altres municipis s'han 
integrat, a causa de la pressió del medi ambient caste
llà; així mateix, indiquen que els grups menys nombro
sos i més en contacte amb la població catalana (D-1 i 
D-4) entenen més la llengua catalana. 

Podria afirmar-se que, d'una banda, l'especulació 
i el valor del sòl han marcat l'estructura urbanística i la 
categoria del sòl residencial, i que, d'altra banda, han 
creat uns barris marginals on s'han establert els immi-
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grants amb pitjors condicions econòmiques (GEOTOP, 

1981 ), els quals han esdevingut grups tancats que han 
utilitzat la llengua castellana com a senyal d'identitat i 
com a muralla psicològica de defensa. 

L'origen de la configuració actual de la població és 
evident que rau en l'arribada de grans masses d'emi
grants d'altres regions, avui Comunitats Autònomes. 
Al començament d'aquesta recepció, el1960, ja s'havia 
establert la distribuciò actual, i per tant, des d'alesho
res es van configurar els barris actuals en instal·lar-s'hi 
les primeres comunitats immigrades. Així, només amb 
cinc anys de recepció d'emigrants -de 1955 a 1960-, 
Sant Vicenç ja era més a prop del1981 que no de la seva 
estructura agrària tradicional. D'aquesta manera s'ha
vien produït les primeres transformacions que modifi
carien profundament l'ús del sòl, l'estructura urbana i 
la tipologia de la població, i que deixarien impreses al 
paisatge l'estructura social i les condicions d'explotació 
d'aquests treballadors (B. GlBLIN, 1977). 

Origen de l'estructura i distribució actual 
de la població. Sant Vicenç el 1960 

Estructura urbana el 1960 
La configuració urbana a la zona de la muntanya 

i a la del pla ja era establerta des del 1950, moment en 
què començaren a instal·lar-se els primers grups relati
vament importants de població immigrada, motiu pel 
qualles línies generals de la trama urbana el 1960 són 
semblants a les del 1981. Les grans transformacions del 
paisatge experimentades des de 1950-1955 fins al 1980, 
amb el "boom" migratori i el desenvolupament indus
trial, han estat molt importants. A grans trets, són: 

a) Eixamplament longitudinal, amb desaparició 
d'horts, vinyes i habitatges unifamiliars, i aparició de blocs 
de pisos i polígons d'habitatges (la Vinyala i Can Ros). 

b) Construcció del barri de la Guàrdia (D-3) a la 
falda del Puig Perdiguer, amb la consegüent desapari
ció dels conreus que hi havia: fruiters, garrofers, olive
res, ametllers i vinya. 

e) Construcció del barri de Sant Josep (D-2) a la 
falda del Puig Castellar, amb la desaparició de les 
vinyes, boscos, garrofers i ametllers. 

d) Construcció, a la vall de la Riera de Torrelles 
de Llobregat, del barri de Sant Antoni, amb una sensi
ble disminució dels boscos i amb la desaparició dels 
garrofers, oliveres i vinyes. 

e) Desaparició d'una gran part dels conreus de 
regadiu de la Riera de Cervelló, amb la instal·lació 
d'una zona industrial. 

La gran incidència d'aquestes transformacions en 
el sòl agrícola es reflecteix en el fet que, entre 1953 i 
1973, es produeix un descens del 56 % de la superfície 
cultivada i del 90% de les terres de pagesia. Així, la uti-

Foto 4: Carrer del casc antic de Sant Vicenç dels Horts. Al fons, l'actual casa 
de cuhura municipal 

lització del sòl agrícola restant, el1973, era del 96,5 % 
per a fruiters i horts. 

Característiques de la població 
El 1960 l'estructura i les característiques de la 

població, que des del 1955 s'havia incrementat en un 
54 % i s'havia establert al municipi tot donant forma a 
les actuals unitats estructurals urbanes , són les matei
xes, a grans trets, que les del1981. 
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La piràmide presenta un grup de població infantil 
(0-4 anys) ampli, a causa de l'increment de la natalitat 
per l'impacte de la població immigrada en edat fèrtil 
entre 1955 i 1960. El grup de població jove és en procés 
de creixement i trenca l'envelliment anterior. 

La incorporació d'aquesta població bàsicament en 
edat laboral eixampla el grup de població adulta. És en 
aquesta piràmide on s'observa clarament que els D-2 i 
D-3 es formen bàsicament amb aquesta immigració: 
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(Foro: Rambol) 

contenen un grup de població adulta relativament més 
ampli que el general, en contrast amb el D-1 (centre 
urbà), que presenta un índex de poblacio vella més ele
vat. Aquesta característica del D-1 desapareixeria deu 
anys després, en ésser-li incorporat dos polígons d'ha
bitatges predominantment ocupats per població immi
grada. 

El 1960 encara predominava la població autòctona 
amb un 62 %. Hi ha una taxa important de nascuts a la 
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Fig. 8: Naturalesa de la població, any 1960 
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resta de Catalunya (25,3 % ), i això suposa que el 1960 
també s'esdevingué un moviment migratori intern no 
menysperable, atret pel desenvolupament industrial 
del cinturó de Barcelona (L. CASASSAS i SIMÓ, 1977). 

La població no-catalana presentava la mateixa 
característica que es repetirà en el cens del 1981. El 
predomini dels andalusos col·loca aquesta Comunitat 
Autònoma en el primer lloc de les que forniren mà 
d'obra a Sant Vicenç, d'ençà de l'eclosió demogràfica 
migratòria. En un segon lloc hi ha els murcians, que 

constituïren la primera remesa de població immigrada 
entre 1920 i 1930 (figura 8). 

L'inici de l'actual formació i divisió en barris cata
lans i castellans es realitzà atenent la seva composició 
segons l'origen de la població. Els D-2 i D-3 compta
ven amb un 75 % aproximadament de població immi
grada, mentre que al D-1 es reduïa a un 23,6 % , cosa 
que ens suggereix que el contingent inicial d'immigrats 
fou proporcionalment important en la població abso
luta del barri. 

Els sectors d'activitat de la població s'apropaven 
molt als del1981, especialment als barris de Sant Josep 
i de la Guàrdia, on la població activa industrial i de la 
construcció és de més d'un 80 % , enfront del 56 % del 
D-1, en el qual es concentren el sector primari (l'activi
tat tradicional) i el sector terciari. En augmentar aquest 
darrer, li atorga la funció de centre, mantinguda fins a 
l'actualitat. 

Confirma l'origen de l'alta taxa d'analfabetisme el 
fet que el 1960 les xifres més elevades fossin als barris 
pertanyents als districtes D-2 i D-3, formats per la 
població immigrada. El centre del poble, la "Vila 
Vella", on residia el 86,3 % de tota la població catala
na, presentava un índex mínim d'analfabetisme: el4 % 
enfront del 21 % del D-2, la qual cosa suggereix que 
els immigrats que arribaren a Sant Vicenç cercant feina 
eren d'un nivell sòcia-cultural molt baix (figura 9) . 

Atesos tots els aspectes anteriors, hom constata 
que l'increment registrat del 54 % entre 1955 i 1960 
establí definitivament les característiques de la pobla
ció actual, ,en no poder ésser assimilada per l'autòcto
na. Si el procés migratori no hagués continuat hauria 
estat factible una integració, tal com apunta el fet que 
el 1981 més de la meitat dels que arribaren abans del 
1960 entenen el català, fins i tot als D-2 i D-3. Però 
durant els 5 anys següents la població augmentà en un 
100 % , cosa que interferí qualsevol procés integrador. 

Aquesta gran pressió que s'inicia a partir del 1955 
es féu sentir sobre un municipi que sembla que ja patia 
d'aquest caràcter marginal que té a l'actualitat. Abans 
del 1950 Sant Vicenç s'havia estancat demogràficament 
(vegeu figura 3), amb un lleuger increment correspo
nent al tímid i retardat impuls industrial. L'estructura 
urbana de la població era totalment diferent de la del 
1960 i no cal dir que de la del 1981: corresponia a un 
municipi força pobre i eminentment agrícola (vegeu 
figura 12). 

Estructura urbana 
El nucli urbà des del 1860 (darrer període estu

diat) fins al 1950 acusa poques variacions i bàsicament 
es concentra entorn de l'església. Els eixos de l'actual 
expansió no existien i, ja el 1930, consistien en apèn
dixs potencials. 
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Foto S: Mapa d' usos del sòl a Sant Vicenç dels Horts el 1947, fer per Joan Sabí, del grup GEOTOP (Foro: Rambol) 

Fo to 6: Residència menestral construïda el 1930 (Foro: Rambof) Foto 7: L'església de Sant Vicenç dels Horts (Foro: Rambol) 
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De Sant Vicenç 
De la resta de Catalunya 
De Múrcia 
De la resta d'Espanya 
No contesta 

Fig. 10: Naturalesa de la població , any 1930 

§ Sap llegir i escriure 
No sap llegir ni escriure 
No contesta 

Fig. 11: Nivell cultural , any 1930 

Població activa D (l\ 
Poblooió iMctivo D ~ 

Agricultors 
Jornalers 
Obrers .industrials 
1 espec1a11stes 
Altres 
Comerç 
Altres 

Població 
inactiva 

Mestresses de casa@[) 
Estudiants 

Altres 

Fig. 12: Activitat de la població any 1930 

Entre el 1860 i el1930 es realitzaren algunes noves 
construccions als eixos i als peus de les muntanyes, així 
com la Ciutat Jardí "Poble Nou". També s'instal-laren 
al nucli urbà algunes fàbriques i tallers i alguns edificis 
de caràcter públic, com les Escoles Salesianes, el centre 
recreatiu La Vicentina, etc. La resta del terme era ocu
pat per vinyes, horts, oliveres, fruiters, garrofers, ter
res de conreu i boscos. 

Característiques de la població 
La piràmide d'edats del 1857 és de base ampla, 

amb un grup de població de 0-19 anys que ateny el 
40% i una població adulta (20-60 anys) del 49 %. 
Aquestes dades corresponen al model pre-industrial 
estable (T. VIDAL). 

L'estructura de l'any 1930, amb algunes varia
cions en el grup de població adulta (sobretot entre 
25 i 40 anys) i en el grup de població infantil a causa de 
la immigració esdevinguda el 1920-1930 (l'any 1930 
significava un 10 % de la població), continuava perta
nyent a una població estable, poc industrialitzada, que 
havia rebut les primeres modificacions de la incipient 
industrialització del municipi als primers anys del 
segle. 

La naturalesa de la població damunt la qual s'in
cidí era bàsicament catalana: un 87,3 % el 1930. Per 
aquestes dates les estadístiques indiquen que ja hi 
havia un moviment intern a la comarca per tal com un 
7,1 % havia nascut a la resta de la comarca del Baix 
Llobregat (figura 10). Aquesta població catalana resi
dia bàsicament al centre del nucli urbà, i els immigrats, 
el 1930, s'havien anat instal·lant a les bandes extremes, 
com si ho decidís una llei de divisió social de l'espai. 
Tanmateix, atesa la petitesa del nucli i de la comunitat 
exterior, aquesta s'integrà fàcilment. 

És difícil de concretar el nivell d'instrucció de la 
població vicentina abans del 1960, ateses l'ambigüitat 
d'aquest terme i les connotacions negatives de l'analfa
betisme, prescindint dels errors dels padrons. Tot i 
així, l'índex d'analfabetisme el 1857 era del 87 %, ja 
que només sabien llegir i escriure les persones adultes 
a partir dels 18-20 anys, les quals en la seva majoria 
eren propietaris o artesans que suposadament hi eren 
obligats pel seu status social. Però el 1930 aquest índex 
havia baixat a un 24,8 %, cosa que fa suposar que el 
nivell d'instrucció de la població era força elevat per a 
l'època (figura 11). Una observació en la distribució de 
la trama urbana ens indica que, en termes generals, el 
nivell d'instrucció era inferior als sectors on vivien més 
jornalers o més mestresses de casa. 

L'activitat de la població en un municipi d'econo
mia bàsicament agrícola es concentrava sobretot en el 
sector primari. Així, el1857 aquest sector representava 
un 72,6 % i el 1930 un 59,4 %. El sector secundari el 
1857 era bàsicament d'artesans que moltes vegades 
compartien les tasques del camp, i el 1930 el treball 
industrial era relacionat amb els tallers i alguna petita 
empresa. El sector terciari relacionava estretament 
artesania i comerç (figura 12). 

Tenim, per tant, que el municipi de Sant Vicenç, 
que rebé l'impacte del moviment migratori a partir del 
1955, era un nucli rural agrícola amb un creixement de 
població molt lent i estable, més petit que en altres 
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Foto 8: Vista general de Sam Vicenç dels Horts, prop del carrer de Mn. Cinto. Al fo ns, la fàbrica de cimem Molins (foto: Rambol) 

poblacions de la comarca, i amb un nivell d'instrucció 
força elevat comparat amb el de 1960 i 1981. 

Conclusions 
Les conclusions d'aquest estudi són bàsicament 

les que s'establiren de bon començament com a hipò
tesi de treball, més algunes altres relacionades amb la 
prospecció, cap a l'any 2000, de la població del 1981 i 
del procés de creixement del municipi. D'una manera 
resumida són: 

a) Hi ha una correlació entre les taxes d'immigra
ció, analfabetisme, desocupació, natalitat i dependèn- · 
cia als barris de Sant Josep i la Guàrdia, amb el benen
tès que aquests barris marginats i més degradats urba
nísticament són els que tenen les taxes més elevades 
d' aquestes variables. 

b) El creixement dels barris de Sant Josep (D-2), 
la Guàrdia (D-3), Sant Antoni (D-4) i els polígons 
d'habitatges del D-1 s'ha esdevingut paral·lelament, i 
fins i tot amb anterioritat, a la remodelació i saturació 
del barri antic i el seu eixample. L'especulació s'ha rea
litzat irracionalment, i s'han urbanitzat zones no gaire 
apropiades . 

e) La població establerta a la perifèria ha originat 
nuclis tancats, per la seva marginació física i social i la 
seva massificació, amb un nivell d'integració a la cul
tura catalana molt baix (figura 7). Aquest procés se-

H.C.G. n " 7 • a br-il 1988 • volum. lli 

gregacional va començar el 1960, coincidint amb el 
boom demogràfic . 

d) Els darrers anys, s'ha originat un procés de 
retorn a les terres d'origen a causa de l'escassetat d'ofer
tes de treball. Durant els anys 1982-1984 es registrà un 
saldo migratori negatiu, del445 %, amb una tendència 
en aquest mateix període a orientar-se, la immigració, 
cap a l'interior de Catalunya, amb un 80 %. 

Com a conseqüència d'aquesta taxa negativa i de 
la baixa natalitat per efecte de l'estancament migratori 
i de la crisi, es produiran increments propers al creixe
ment zero. 

e) Els propers decennis s'ampliarà el grup de 
població adulta (15-60 anys) en ingressar en aquest 
grup tota la població infantil nascuda des del 1960. 
Això aguditzarà el problema de l'atur, especialment als 
D-2 i D-3 on actualment ja és molt greu. 

f) El sector secundari de la població, dominant 
als D-2 i D-3, disminuirà per efecte de la crisi i de la 
reconversió industrial, mentre que augmentarà del sec
tor terciari, d'una manera lenta i especialment als barris 
dels D-1 i D-2. El sector secundari romandrà dins 
l'economia submergida, especialment als barris de Sant 
Josep i la Guàrdia, població dels quals no podrà pas 
respondre a les futures demandes de mà d'obra tecnifi
cada, com a conseqüència de la seva baixa qualificació 
i nivell d'estudis i de la difícil accessibilitat en aquests. 
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Foto 9: L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de l'arquitecte Melcior Viñals, que el 1912 feu el pla general de la vila (Foto: Rambol) 

g) Continuarà la progressiva reestructuraciO 1 

ampliació del sector comercial del D-1, tot mantenint
s'hi les funcions centrals. En aquest districte hi ha 4,6 
activitats industrials o comercials per 100 habitants, 
enfront de 1'1 ,6 i 2 dels D-2 i D-3 respectivament. El 
cas del D-4, amb una concentració molt elevada, és 
especial pel seu caràcter de segona residència. 

h) Es produirà un augment lent del nivell d'ins
trucció, amb reducció de les taxes d'analfabetisme. 
Això no obstant, es mantindran les diferències de nivells 
culturals per districtes, perpetuades per les diferències 
de nivell econòmic. Així mateix, continuarà lentament 
el procés de normalització lingüística amb una major 
comprensió de la llengua catalana (deguda a la política 
lingüística de la Generalitat -tot i que serà insuficient 
per a rompre les barreres culturals existents- i a l'es
tancament de la immigració). 

De l'anàlisi del procés demogràfic, dels canvis que 
han tingut lloc al terme municipal de Sant Vicenç, així 
com de la prospectiva cap a l'any 2000, sorgeixen algu
nes idees per a les possibles actuacions municipals, que 
en línies generals són: 

a) Planificació del creixement i dels remodelatges 
interns aprofitant la paralització del procés migratori. 

b) Comunicar els barris, actualment força aïllats, 
mitjançant transport públic interior i adequant-ne els 
accessos. 

e) Potenciar i descentralitzar l'activitat cultural, 

fins i tot la submergida. Això comportaria una motiva
ció per a la mobilitat entre els barris. 

d) Establir centres culturals i recreatius als barris 
amb participació de les Associacions de Veïns, així 
com promoure escoles d'adults. 

e) Programar activitats adreçades al coneixement 
de Sant Vicenç als diferents barris. 

f) Realitzar activitats de suport a la normalització 
lingüística per tal d'afavorir el coneixement de la llen
gua i cultura catalanes. 

g) Mantenir una política de defensa de l'agricul
tura i de la zona agrícola com a activitat econòmica tra
dicional i com a pulmó verd d'aquesta zona altament 
contaminada. 

h) Preveure les variacions demogràfiques per tal 
de controlar d'una forma més efectiva les necessitats de 
la població i les inversions pertinents. 

i) Potenciar els organismes primaris d'organitza
ció municipal fent-ne representatius de la població i de 
les necessitats d'aquesta. Aprofitant la consciència de 
barri i la descentralització, però col·lectivitzant al 
mateix temps la gestió, s'ajudaria a crear el sentiment 
de pertinença al "poble de Sant Vicenç", fins ara sinò
nim de desarrelament. 

Data de recepció de l'orig inal: 12 .86 

José Palos Rodríguez 
Llicenciat en Geografia 

Universitat de Barcelona 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ 

Teledetecció 
Les imatges 
emeses des 

de satèHit són 
rebudes per un 

sistema de 
procés d'imatges 
digitals en color 

que permet 
d 'una forma 

directa diferents 
tractaments de 

les mateixes. 

Laboratori 

Fotogrametria 
assistida 
La restitució 
fotogramètrica és 
mecanitzada de 
manera integral; 
inicia així 
la mecanització 
de la delineació. 

El Laboratori fotogràfic, compost de les més modernes 
processadores i cambres de precisi?, permet . 
la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica. 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Pol ítica Territorial 

i Obres Públ iques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Balmes. 209-211 - Telèlon (93) 21 B 87 58 
Tèlex 98471 ICCB E- 08006 Barcelona 

Edició digital 
L'edició digital s'efectua a través del sistema 
gràfic que ajuda a d ibui~ar .els_ mapes 1_ 
la seva simbologia; tambe s ut1htza per dissenyar 
i controlar els vols fotogramètrics, etc. 

Centre de càlcul 
El Centre de càlcul , proveït de dos ordinadors (un 
IBM-4381 /2 (D.P.T.O.P.) i un VAX-11/780) i d 'un sistema 
de procés d 'imatge, constitueix la infrastructura que 
permet el tractament de totes les dades necessàries per a 
l'elaboració de la cartografia. 

• Mapes topogràfics 
• Mapes temàtics 
• Mapes de carreteres 
• Mapes i guies 

turístiques 

• Mapes i guies 
excursionistes 

• Plans de ciutats 
• Ortofotomapes 
• Fotografia aèria 
• Llibres de contingut 

geocartogràfic 

• Atlas 
• Publicacions de la 

Generalitat 
• Diverses publicacions 

oficials de l'estat 
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ELS MODELS DIGITALS 
DEL TERRENY GESTALT: 
ASPECTES ALGORÍSMICS 

Durant els dos darrers anys l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya ha estat treballant en la generació auto
màtica de mapes de corbes de nivell, a partir de mo
dels digitals del terreny (MDT) a través de processos 
numèrics. La font de les dades que constitueixen els 
models digitals i l'escala del mapa, entre d'altres fac
tors, condicionen fortament aquests processos . 

En aquest cas, els models digitals s'obtenen amb 
tècniques de correlació automàtica d'imatges aèries a 
escala 1:22 000, del sistema Gestalt Photomapper IV -3 
(GPM-IV). És la primera vegada que hom intenta ex
treure'n mapes a escala 1:5 000, amb la conseqüent 
aparició de problemes nous. Ha calgut, doncs, disse
nyar nous algorismes capaços de resoldre aquests nous 
problemes. 

En aquest article hom tracta de descriure aquests 
processos, així com d'introduir alguns conceptes i tèc
niques bàsiques per a la comprensió del tema. En una 
primera part, hom presenta el concepte de model digi
tal del terreny, els diferents mètodes per a la seva ob
tenció i la qualitat de les dades que el constitueixen. 
A la segona part, es presenten els algorismes que en 
aquests moments són objecte d'estudi i d'experimen
tació a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Alguns principis elementals de fotogrametria 
U na de les tècniques més usades en la generació 

dels models digitals és la fotogrametria. Això és espe-

Fig. 1: Interpretació geomètrica de la fo tografia aèria 
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cialment vàlid a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, 
on mitjançant l'ús de fotografies aèries s'elaboren els 
MDT. Per aquest motiu és convenient començar ofe
rint una breu panoràmica dels principis fotogramè
trics elementals que hi ha implicats en aquesta ela
boració. 

S'entén per fotogrametria la ciència i la tècnica 
que permeten d'obtenir informació mètrica d'objectes 
i del seu entorn mitjançant l'enregistrament, la mesura 
i la interpretació d'imatges fotogràfiques . A partir de 
l'any 1920, la fotogrametria aèria ha estat la principal 
tècnica emprada en la confecció de mapes topogràfics. 
Actualment, hom acostuma a calcular les coordenades 
dels punts del terreny que constitueixen els models di
gitals, a partir de fotografies aèries. 

A la figura 1 hom presenta un model geomètric 
simplificat. La fotografia aèria és considerada com el 
resultat d'una projecció cònica de l'objecte sobre el pla 
que conté la fotografia. El centre de la projecció (O) 
és a una distància e del pla de projecció. e és la dis
tància focal o constant de la cambra. La determinació 
efectiva de les coordenades d'un punt del terreny, no 
pot ser efectuada utilitzant una sola fotografia, en ca
len, al menys, dues. 

Amb dues fotografies, és possible calcular les 
coordenades de tots els punts del terreny presents si
multàniament a l'una i a l'altra. El conjunt d'aquests 
punts del terreny comuns a ambdues fotografies 
s'anomena parell o model estereoscòpic. La figura 2 
mostra com es restitueix el terreny a partir d'un model 
estereoscòpic. P' i P" són dos punts, situats un a cada 
fotograma, que representen el mateix punt P del ter
reny. Es fa palès que el càlcul de la intersecció de la 
recta que passa per 0 1 i P' amb la· recta que passa per 
0 2 i P" permet conèixer les coordenades del punt P 
del terreny. 

La materialització del model estereoscòpic ante
rior es realitza en aparells fotogramètrics restituïdors. 
Fins a l'adveniment dels ordinadors, els aparells resti
tuïdors eren de construcció òptico-mecànica. Les rela
cions geomètriques de la figura 2, s'hi estableixen mit
jançant un conjunt de mecanismes i lents que perme
ten visualitzar el model estereoscòpic a escala reduïda. 
Això permet, després d'haver calculat alguns paràme
tres de transformacions, obtenir coordenades de punts 
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Fig. 2: Interpretació geomètrica del model estereoscòpic 

o dibuixar corbes de nivell. Aquest tipus de restituï
dor s'anomena analògic. 

Els darrers anys han aparegut aparells en què les 
relacions geomètriques són establertes per un model 
matemàtic amb el suport d'un ordinador. El model 
matemàtic pot ser més complex que el que rep suport 
de dispositius mecànics. Així doncs, descriu millor el 
fenomen fotogramètric i s'obtenen més bons resultats. 
Es tracta dels restituïdors analítics. 

Un dels passos claus del procés de restitució foto
gramètrica és la identificació de parells de punts que 
representin el mateix punt del terreny en els seus res
pectius fotogrames. Fins fa poc temps, aquesta tasca 
ha descansat en la capacitat estereoscòpica de la visió 
humana. Per això, els darrers anys -en un intent 
d'automatitzar i millorar aquesta identificació- s'han 
desenvolupat les tècniques de correlació d'imatges. 
Correlar dues imatges és establir una correspondència 
entre punts d'una imatge i punts de l'altra, de manera 
que dos punts d'imatges distintes es corresponen quan 
representen el mateix punt del terreny. 

La base del mètode de correlació és la digitalitza
ció de les imatges, és a dir, la substitució de l'emulsió 
fotogràfica per una matriu numèrica. Cada element de 
la matriu (pixel) és associat a una petita part del foto
grama (per exemple un quadrat de 20 f-Lm x 20 f.Lm) i 
el seu valor representa la intensitat mitjana d'aquella 
part del fotograma a l'escala de grisos. 

Els aparells que treballen segons aquests principis 
són les estacions fotogramètriques digitals (GRüN, 
1986). L'èmfasi d'aquest article recau damunt dels 
models digitals generats pel GPM-IV, que es pot con
siderar com un instrument pioner en el camp de la fo
togrametria digital. 

Foto I: Gestalt Photomapper IV -3 (conjunt) 

Foto 2: Restituïdor analític Wild AC-I (ICC) 

Fig. 3: Reconstrucció del terreny a partir d'un MDT 

y 
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Els models digitals del terreny 
El terme model digital del terreny té el seu origen 

en el treball dut a terme pel professor Charles L. Mi
ller del Massachusetts Institute of Technology, durant 
els anys 1955-1960. El professor Miller i els seus 
col·laboradors investigaven per encàrrec del Massa
chusetts Department of Public Works i del USA Bu
reau of Public Roads. L'objectiu del seu estudi era dis
senyar una autopista, amb l'ajut de càlculs digitals, 
amb punts del terreny compilats per tècniques foto
gramètriq u es. 

Un model digital del terreny pot definir-se com 
una representació discreta del relleu (figura 3), consis
tent en un conjunt de punts distribuïts sobre una zona 
del terreny, dels quals hom coneix les coordenades. 
En realitat, el concepte es pot estendre a representa
cions discretes de qualsevol característica que es pugui 
associar al terreny : el pendent, la declinació magnèti
ca, etc. En aquest article, hom es referirà als models 
digitals del terreny només com a representacions dis
cretes del relleu. 

Generació de models digitals del terreny 
La generació d'un model digital comprèn dues 

etapes. La primera consisteix en l'ús de qualsevol mè
tode o tècnica que permeti adquirir coordenades de 
punts del terreny . A la segona etapa hom transforma, 
si cal, l'estructura i els valors de les coordenades, se
gons quin sigui el model a obtenir. 

Els procediments més usuals per a l'adquisició de 
les coordenades de punts són: a partir de cartografia 
ja existent; a partir de la restitució d'un model este
reoscòpic; i, a partir de treballs de camp topogràfics. 
Altres mètodes, menys usats al nostre país, mesuren 
les altituds amb sensors situats en helicòpters, en 
avions dotats de sistemes de posicionament, o en sa
tèl·lits. 

Els mètodes de generació de models digitals a 
partir de mapes ja existents parteixen del càlcul de les 
coordenades dels punts del model, emprant la infor-
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Fig. 4: Generació de MDT a partir de la informació altimètrica continguda a les corbes de nivell . a) Corbes de nivell originals; b) Model digital en xarxa regular interpolada; 
e) Model digital en xarxa irregular 

• =Punt on el pendent canvia 

Fig. 5: Resultat de la discret ització d'un perfil del terreny emprant el mètode del canvi del pendent 

Fig. 6: Resultat de la discretització d'un perfil del terreny per un conjunt de punts equiespaiats 

mació altimètrica continguda a les corbes de nivell. 
Així doncs, hom reconstrueix el relleu a partir de les 
corbes de nivell. Aquest procés es pot realitzar o bé 
mitjançant càlculs punt per punt, per interpolació, o 
bé mitjançant un procés de digitalització de les corbes 
de nivell, assignant a cada punt la seva altitud. El procés 
de digitalització de les corbes de nivell consisteix a ex
treure per a cadascuna d'elles un conjunt de punts . En 
el primer cas, hom obté una família de punts la loca
lització dels quals ha pogut ésser decidida (figura 4c). 
En canvi, en el segon cas, els punts han de pertànyer 
necessàriament a les corbes de nivell (figura 4b). 

La generació de models digitals del terreny a par
tir de fotografies aèries és molt estesa. La modalitat 

més emprada procedeix per escombrat al llarg de per
fils d'un parell estereoscòpic mitjançant un aparell res
.tituïdor analític o analògic. De cada perfil, se'n recull 
un conjunt de punts i se n'obté una representació dis
creta. L'elecció dels punts al llarg d'un perfil es fa 
d'acord amb criteris que analitzin la topografia del ter
reny. 

D'acord amb el criteri més emprat (el del canvi 
del pendent), es recull un punt quan la diferència del 
pendent amb l'últim escollit és més gran que certa to
lerància (figura 5). Tant la tolerància com l'espaiat en
tre perfils són escollits segons la fidelitat amb què hom 
vol representar el terreny. 

Una altra possibilitat és la de construir una xarxa 
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regular de punts. Aquest procediment és semblant a 
l'anterior, però se'n diferencia pel fet que l'espaiat en
tre perfils i l'espaiat dels punts al llarg de cada perfil 
són constants i coincideixen (jigura 6). En aquest cas, 
el fet que els punts al llarg de cada perfil quedin deter
minats per l'espaiat escollit i sense basar-se en cap cri
teri d'anàlisi de la topografia del terreny , fa que alguns 
punts, com, per exemple, màxims relatius, mínims re
latius i punts d'inflexió, que són importants per a la 
representació del perfil, no quedin recollits en general. 
També és clar que l'espaiat juga un paper fonamental 
en l'obtenció d'una descripció fidel del terreny que 
hom vol representar. 

Alguns restituïdors fotogramètrics van equipats 
amb correladors d'imatges que permeten d'obtenir 
coordenades de gran quantitat de punts de forma au
tomàtica i ràpida. La font dels models digitals dels 
quals hom parla aquí és un restituïdor que descan
sa en aquests principis, el sistema GPM-IV-3 (ALBE
RI CH, 1985). 

L'adquisició de coordenades de punts a partir de 
treballs de camp topogràfics és, sens dubte, la més 
cara de totes; l'elevat cost és, però, compensat per la 
precisió . Aquest procediment és adequat quan hom 
cerca una representació molt acurada del terreny . 

En funció de com sigui el que s'ha obtingut a 
l'etapa d'adquisició de les dades i de com hagi de ser 
el MDT, potser caldrà aplicar transformacions a aques
tes dades. A la vegada, l'estructura i l'organització de 
les dades d'un model digital es dissenyen en funció de 
l'ús que se'n pretengui fer. Amb això es vol dir, que 
es tracta de transformacions molt particulars que de
penen de multitud de factors. Hom no cita cap exem
ple, perquè, precisament, l'objectiu d'aquest article és 
exposar com s'han de transformar les dades del GPM
IV per tal de disposar d'un MDT adequat per al di
buix de mapes de corbes de nivell a escala 1:5 000. 

Algunes consideracions sobre la qualitat 
dels models digitals 

La finalitat d'un model digital és representar la 
superfície topogràfica mitjançant un conjunt de punts 
dels quals hom coneix les coordenades en determinat 
sistema de referència, tot reduint qualsevol estudi del 
relleu a una manipulació encertada d'aquests valors . 
Per assolir aquest objectiu cal que el MDT descrigui 
el terreny amb la fidelitat adequada. Cal entendre, 
doncs, el concepte de qualitat en el sentit de fidelitat 
a la representació de la realitat física del terreny . · 

Alguns problemes encara estan oberts, com per 
exemple trobar un sistema de paràmetres que permeti 
de mesurar la fidelitat a la representació de la realitat 
física del terreny, i que, un cop determinat el valor de 
tals ·paràmetres, permeti d'especificar els requisits que 
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han de complir els instruments i els mètodes de mesu
ra. En qualsevol cas sembla que entre aquests paràme
tres cal comptar-hi la qualitat dels punts que consti
tueixen el model i l'encert en la seva distribució segons 
la topografia del terreny. 

La qualitat dels punts és afectada per cadascun 
dels passos que intervenen en l'etapa d'elaboració del 
model. En primer lloc, hi ha l' adquisició de les dades, 
la qualitat de les quals -que pot estimar-se de distin
tes formes- depèn del procediment, de l'equip i del 
personal emprats. En segon lloc, hi ha les transforma
cions aplicades a les dades; cal controlar l'error dels 
punts del model després de l'aplicació de les transfor
macions, i en ocasions quantificar-lo. Això se sol fer 
amb tècniques de propagació d'errors; els algorismes 
més correntment emprats en aquestes transformacions 
són els d'interpolació, els de filtratge i els de reducció 
de dades . 

La distribució dels punts del model, llur localit
zació, depèn de la geometria del terreny; una distribu
ció òptima en regions planes no pot ésser la mateixa 
que la de regions muntanyenques . D'altra banda, 
els mètodes emprats en l'adquisició de dades i en el 
seu tractament, i els que hom empri de cara a pos
teriors aplicacions, limiten el nombre de punts d'un 
model. En algunes circumstàncies, doncs, el nombre 
de punts és escàs. Per tant, la seva distribució és crí
tica, ja que amb «pocs>> punts s'ha de garantir una 
bona descripció del terreny . En altres ocasions, però, 
el nombre de punts és prou gran per a deixar de banda 
consideracions de distribució; és el cas de les dades 
que proporciona el sistema GPM-IV instal ·lat a l' Ins
titut Cartogràfic de Catalunya i, en general, de tots 
els sistemes que utilitzen tècniques de correlació auto
màtica d' imatges. 

Aplicacions 
Les aplicacions dels models digitals són nombro

ses, ja que poden substituir amb avantatges altres tipus 
d'informació mètrica de la superfície del terreny , i per 
tant, poden ésser utilitzats en qualsevol tipus de disci
plina tècnica o científica en què calgui conèixer el re
lleu . 

A l'Institut Cartogràfic de Catalunya, els models 
digitals s'utilitzen principalment per a la confecció de 
mapes topogràfics, o, més exactament, per a la gene
ració de les corbes de nivell d'aquests mapes. La se
gona aplicació important és la producció ortofotogrà
fica, ja que, de fet, l'ortofotografia i els MDT (ALBE
RICH i FERNÀNDEZ, 1984) s'obtenen al GPM IV de 
forma simultània. Altres aplicacions són: la generació 
de vistes en perspectiva dels mapes per facilitar-ne la 
interpretacw, i la classificació del terreny segons ca
racterístiques geomètriques, com, per exemple, els 
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Fig. 7: La distribució dels punts d'u n MDT Gesralt consisteix en una xarxa regular 
molt densa amb un espaiat entre punts de 182 micres 

Fig. 8: Seqüència de la generació dels patches d'un MDT Gesralt 
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mapes de pendents. Finalment, i no menys important, 
és la creació d'una base de dades altimètriques de Ca
talunya. 

Altres camps en què ja s'ha començat a fer un ús 
important dels models digitals són definits pels pro
jectes d'enginyeria civil i d'urbanisme, entre els quals 
destaquen el disseny de carreteres, autopistes i vies fèr
ries, el control d'explotació de mines a cel obert, o els 
sistemes de navegació i de guiatge . De fet, cada dia 
apareixen noves aplicacions sense cap altra limitació 
que la imaginació dels usuaris. 

Els models digitals Gestalt i les seves particularitats 
El correlador automàtic d'imatges és el que fa del 

sistema GPM-IV una màquina singular, ja que pro
dueix de forma automàtica, ràpida (un model digital 
de 500 000 punts és generat aproximadament en dues 
hores) i massiva. ·Els punts de l'MDT proporcionats 
per aquest sistema són distribuïts uniformement, i 
constitueixen una xarxa regular -una quadrícula
molt densa (figura 7). L'espaiat de la quadrícula és de 
182 ¡.tm a escala dels fotogrames. 

L'elaboració dels models digitals Gestalt, és a dir, 
la generació de la quadrícula de punts, es fa per eta
pes . En cadascuna d'aquestes etapes es correla un petit 
tros quadrat del terreny (o més exactament, es corre
len les dues petites parts de les imatges que representen 
aquell tros quadrat del terreny) que s'anomena amb el 
mot anglès patch, que significa retall, peça d'un mo
saic; el costat d'un patch, sobre la imatge, fa 4368 ¡.tm. 

Així, un patch és un conjunt de 576 punts distri
buïts segons una xarxa regular d'espaiat 182 ¡.tm. De 
cada punt, el sistema en dóna dues coordenades plani
mètriques (x,y) expressades en micres i segons un sis
tema de referència associat al fotograma, i una coorde
nada altimètrica, expressada en metres que correspon 
a l'altitud real del punt. 

Per donar una idea de la gran densitat de punts 
dels models Gestalt n'hi ha prou amb un exemple . Un 
full a escala 1:5 000, que cobreix una zona d'aproxi
madament 2,5 km x 2,5 km, i que s'obté a partir de 
fotografies aèries d'escala mitjana a 1:22 000, conté 
uns 400 000 punts que corresponen a un espaiat de 
quadrícula d'aproximadament 4 m. 

El correlador automàtic d'imatges fa que el sis
tema produeixi un model digital amb característiques 
també singulars. Cal considerar, abans de continuar 
amb el correlador automàtic, la situació descrita a la 
figura 9. Els punts A' i B', A" i B" tenen les mateixes 
coordenades planimètriques, però no l'altimètrica. 
Hom pot entendre -el cas de la figura- per causa 
d'un edifici o d'un arbre. Aquesta situació es repro
dueix amb l'existència de qualsevol accident artificial 
del terreny . Quan es tracta de representar aquesta su-
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o Punts situats sobre la superfície real: A", B" i e 
• Punts situats sobre la superfície topogràfica: A', B' i e 

Fig. 9: Diferents interpretac ions de la superfície del terreny 

perfície, podem escollir entre el punts A', B' i els A", 
B". L'elecció dependrà de l'ús que es faci d'aquesta 
representació. Tradicionalment, per als mapes topo
gràfics, hom es decideix per A' iB', però si es volgués 
utilitzar el model digital per a la rectificació digital 
d'imatges ( ortofotografia), llavors els escollits serien 
A" i B" . En aquest sentit hom parla de superfície to
pogràfica i de superfície real del terreny , segons que 
s'hagin triat els punts A', B' o els punts A", B" per 
a representarlo. 

Un operador fotogramètric, quan restitueix el ter
reny, sia amb un aparell analític o analògic, és cons
cient de l'ús que es farà del model i d'acord amb això 
restituirà el terreny . En el cas d'A" i B" ho farà sense 
més problemes que en el cas C. En el cas d'A' iB', 
intentarà restituir aquests punts, de forma més o me
nys aproximada, a partir de la informació del terreny 
que és capaç d'apreciar al voltant dels accidents artifi 
cials dins dels quals són A' i B'. En canvi, el correla
dor automàtic del GPM-IV només pot restituir els 
punts A" i B"; així, doncs, restitueix la superfície real 
i no la topogràfica. Això fa que part de les altituds 
correctament obtingudes, o reals, siguin errònies com 
a representació de la superfície topogràfica i que hagin 
d'ésser tractades com a errors en les dades. 

Si, a més, hom disposa de coordenades sense 

error dè\ punts àe\ mode\ d1gíh\, \h CW !lD'- ~ t\lch~\': 
l'exactitud dels punts del model original. En particu
lar, hom estudia la mitjana de l'error i la seva desvia
ció estàndard (a). Com és ben sabut, a és una mesura 
de la dispersió de l'error i, en el nostre cas, reflecteix 
el grau de pertorbació de la superfície real repecte de 
la topogràfica. Els tractaments per a acostar la super
fície real a la topogràfica giren al voltant de la reducció 
de a, operació anomenada aquí filtratge. D'altra ban
da, l'algorisme de correlació emprat pel GPM-IV té 
limitacions. Entre d'altres, té dificultats per correlar 
àrees amb pendents superiors al 40% que, en el cas 
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B" 

de Catalunya, constitueixen al voltant del 18 % del te
rnton. 

La font particular d'aquestes dades fa que certs 
tipus d'errors característics dels models digitals obtin
guts amb tècniques tradicionals desapareguin mentre 
que n'apareixen de nous i d' importants. Per exemple, 
d.esapareixen els típics errors sistemàtics entre perfils 
que s'han compilat "escombrant" el model estereoscò
pic alternativament en un sentit i en el contrari . En 
canvi, apareixen salts entre les unitats de generació 
dels models digitals, ara els patch. Això és a causa del 
fet que el càlcul de les coordenades dels punts d'un 
patch és independent dels altres patches. Com a resul
tat, en alguns casos, els valors de les altituds dels 

. punts de la frontera de patches adjacents no són con
sistents. Llavors, hom parla de discontinuïtat entre 
patches (jota 8). 

Un altre problema dels models digitals Gestalt és 
la gran densitat de punts. En principi, això no és cap 
problema ja que com més punts hi hagi, millor pot 
descriure' s la topografia del terreny . A la pràctica, 
però, la manipulació de tanta informació és molt cos
tosa, fins i tot per a ordinadors de tipus mitjà. A més, 

Foto 8: Aspecte del relleu obtingut a parti r d'un MDT Gesta!t on es poden observar 
les discontinuïtats entre parches (I CC) 
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gran part d'aquesta informactó és probablement exces
siva ja que, per exemple, hom representa àrees planes 
amb la mateixa densitat de punts que les abruptes. 

Finalment, sia a causa de la manca de contrast de 
l'emulsió fotogràfica, o per la manca de contrastos a 
les àrees per correlar, o bé per la complexitat geomè
trica de la topografia, alguns patches deixen d'ésser cor
relats, amb la qual cosa es perd tota la informació cor
responent. 

Integració dels models Gestalt dins el procés 
de confecció de mapes de corbes de nivell 

L'objecte dels mapes de corbes de nivell, o mapes 
topogràfics, és descriure geomètricament la superfície 
del terreny. Això s'assoleix amb les corbes de nivell, 
les quals són línies que uneixen punts amb la mateixa 
cota . Tot i que per a la descripció exacta de la topo
grafia calen corbes de nivell de totes les cotes, es pot 
obtenir una aproximació acceptable només -amb unes 
quantes; en el cas de mapes a escala 1:5 000, hom con
sidera les corbes de nivell cada 5 m. 

El procediment més habitual per a dibuixar les 
corbes és la restitució de parells estereoscòpics de fo
tografies aèries. Entre els procediments de restitució 
fotogramètrica hi ha diferents possibilitats: des de les 
més clàssiques -dibuixar directament les corbes en 
un aP.arell analògic- fins a les més recents -genera
ció automàtica del model digital en un aparell digital 
i interpolació posterior de les corbes. Cal destacar 

que, stgm qum stgui el procediment emprat, e pnn
cipi geomètric és el coneixement de l'altitud de cada 
punt. Aquesta informació s'obté directament en un 
restituïdor o pot obtenir-se d'un model digital per in
terpolació . El procediment fins ara més estès és el di
buix de les corbes en el restituïdor ifigura 10). 

La utilització del model digital allarga el procés 
una mica; el restituïdor deixa de ser l' instrument on 
es generen les corbes per a convertir-se en l'instru
ment de compilació de l'MDT. Les corbes de nivell 
es generen posteriorment per aplicació d'algorismes 
d'interpolació que resolen el problema de la intersec
ció de plans d'altitud constant amb la superfície des
crita pel model digital. L'esquema de la figura JO es
devé, llavors, el de la figura 11. 

El procediment a través del qual es confeccionen 
els mapes de corbes de nivell quan s'usen models digi
tals, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, pertany 
doncs, a aquesta segona categoria. Si, a més , el model 
és obtingut per correlació automàtica d'imatges al res
tituïdor GPM IV, llavors els processos de compilació 
i tractament numèric són d'un tipus molt particular al 
qual hom es refereix en aquesta publicació . 

La introducció d'aquest pas intermedi de tracta
ment numèric, entre la compilació de l'MDT i la inter
polació de les corbes de nivell, obeeix a raons diverses 
segons quin sigui l'origen de l'MDT. En el cas dels 
models digitals Gestalt, a més dels problemes ja es
mentats, i per exigències de la base de dades altimètri-

Restitució directa Edició 
Vol fotogramètric de les corbes 

f--------------l de nivell en un 

~ 
b 

Fig. 10: Procediment tradicional d'obtenció de les corbes de nivell 

restituïdor 

Fig. 11: Procediment automàtic d'obtenció de les corbes de nivell a partir d'un MDT 

Vol fotogramètric f---_, 
Compilació del 
MDT en un I--
restituïdor 

Tractaments Interpolació 
numèrics 1--- de les corbes 
del MDT de nivell 

i control 
de qualitat 

Edició 
i control 
de qualitat 

R.C.C. n" 7 • a bl"il 1988 • volum III 



Fig. 12: Sistema de referència ortofowgrama i sistema de referència terreny 

ques, cal reorientar el model. El model Gestalt és 
constituït com una xarxa regular de punts (x, y, Z) on 
les coordenades planimètriques (x, y) són expressades 
en el sistema de referència associat a l'ortofotograma 
i la coordenada Z és expressada en el sistema de refe
rència associat al terreny ifigura 12). Per altra banda, 
la base de dades altimètriques fa necessari que el mo
del digital sigui referit al sistema de projecció carto
gràfica, de manera que les direccions de files i colum
nes del model coincideixin amb les direccions dels 
eixos X i Y de la projecció, respectivament. Cal doncs, 
efectuar una transformació addicional, esséncialment 
una interpolació, que afecti el conjunt de les tres coor
denades (x, y, Z). Resumint, el tractament numèric 
per al model Gestalt engloba els dos punts anteriors 
de resoldre problemes i de referir i reorientar el model . 
al sistema de projecció. 

Quant al que apareix a la figura 11, primer, cal 
resoldre el problema de les discontinuïtats entre pat
ches adjacents, per tal d'obtenir una superfície homo
gènia sense trencaments; així els salts entre patches no 

· esdevenen salts a les corbes de nivell. En segon lloc, 
i per tal de fer més senzilla la manipulació dels punts 
del model digital, a partir del model original cal calcu
lar-ne un altre que consisteix en una xarxa regular 
equiespaiada i orientada segons els eixos principals del 
sistema de projecció cartogràfica. 

Per tal que tots aquests procediments es puguin 
integrar en processos de producció cal que el temps 
de càlcul es mantingui dins de límits raonables. Això 
obliga a aplicar tractaments de reducció del nombre 
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de punts del model ifigura 13). Finalment, és necessari 
aplicar algun tipus de tractament numèric per tal de 
reduir el valor de a de les dades originals el qual, tal 
com es veurà més endavant, és excessiu. Un cop rea
litzats tots aquests passos hom està en condicions de 
passar a la interpolació de les corbes de nivell. 

Estructura algorísmica del tractament numèric 
La sèrie d'operacions a efectuar sobre l'MDT 

són: 1. Resoldre discontinuïtats entre patches; 2. Reo
rientar la xarxa del model segons les direccions princi
pals de la projecció cartogràfica emprada; 3. Reduir el 
nombre de punts; 4. Reduir el valor de a (filtratge); 
5. Generar les corbes de nivell. 

Cadascuna d'aquestes operacions suposa un pro
cés numèric conceptualment diferent sobre el model. 
Ara bé, a la pràctica hom pot dissenyar algorismes que 
combinin diferents processos numèrics. Les eines nu
mèriques més emprades consisteixen en algorismes 
d'interpolació, algorismes de filtratge i combinacions 
d'ambdós tipus. 

En cas particular de l'MDT Gestalt s'ha reduït el 
nombre de passos a tres: 1. Resoldre les discontinuï
tats entre patches; 2. Interpolar una quadrícula orien
tada segons les direccions principals de la projecció 
emprada, reduir els punts, i reduir el valor de a (fil
tratge); i 3. Generar les corbes de nivell. 

Les operacions de reducció de dades, de filtratge 
i d'interpolació d'una quadrícula orientada segons les 
direccions principals del sistema de projecció, poden 
ésser fetes en una de sola, mitjançant tècniques de 
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Fig. 13a: Eliminar les discontinuïtats entre patches per tal que no es produexin trencaments a les corbes de nivell 
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Fig. t3b: Calcular a partir del MDT original d 'un s~b-MDT orientat segons els eixos principals del sistema de projecció cartogràfica 

Fig. 13c: Procés de reducció de punts 
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Fig. 14: Estructures del MDT Gestalt 
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P(2,1) P(2,2) 
e, e, 

Fig. 15: Dos patches ad jacents Fig. 16: Quatre patches adjacenrs Fig. 17: Les fran ges F( I) i F(2) són afectades d 'error. 

convolució que, ben dissenyades, redueixen els errors 
aleatoris existents a les dades Gestalt, alhora que cal
culen la nova quadrícula per a un nombre reduït de 
punts . 

L'eliminació de les discontinuïtats entre pa tches 
Una discontinuïtat entre patches es correspon 

amb una forta irregularitat o discontinuïtat a la topo
grafia del sòl. Si, tal com passa en la majoria de casos, 
aquesta discontinuïtat és el resultat de deficiències en 
el procés de correlació i no d'una topografia acciden
tada, el mapa de corbes de nivell final, no només serà 
afectat per error quantitatiu groller, sinó que qualita
tivament donarà una falsa imatge de la forma de la su
perfície del terreny. 

H i ha alternatives diferents per a la solució d'aquest 
problema, i cadascuna d'elles respon a punts de vista 
diferents. En altres paraules, cadascuna d'elles és el re
sultat d'assumir certes hipòtesis sobre la naturalesa de 
la topografia del terreny . Si, per exemple, hom pos-
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L'amplada C , depèn del grau de discontinuïtat 

tula que tal topografia és imprevisible, no hi ha més 
remei que remesurar, d'una manera o d'altra, aquelles 
zones afectades de discontinuïtats . Si, en canvi, hom 
admet propietats de continuïtat i derivabilitat, llavors 
té sentit emprar tècniques d 'interpolació i suavització 
en el tractament de les àrees problemàtiques . 

Per a qui hagi treballat un mínim de temps en 
aquest camp, és ben clar que la primera hipòtesi és la 
vàlida. Així i tot, desenvolupada estrictament fa im
possible la generació automàtica de corbes de nivell. 
La segona hipòtesi, en canvi, pot provocar decisions 
errònies (considerar com e~ror un accident natural del 
sòl), encara que permeti aquella generació . Afortuna
dament, el nombre d'errors a què condueix aquesta 
hipòtesi és comparativament petit respecte al conjunt. 
Aquesta afirmació es basa en resultats empírics de di
ferents tests. 

Així, finalment hom ha acceptat el risc que su
posa la interpolació i la suavització automàtica de les 
discontinuïtats entre patches, en el ben entès que, en 
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general, cal esperar una millora de la qualitat del mo
del, per més que no es pugui afirmar res en particular 
sobre cada cas. 

Abans de descriure els detalls de l'algorisme d'eli
minació de les discontinuïtats, hom introdueix algunes 
notaciOns . 

Representat un patch per P(I,J), el model digital 
serà constituït per N ::-M patches de manera que 1=1, 
.. . . , Ni J=1, .... ,M. Com de costum I és l' índex de 
fila i J és l' índex de columna. El model és estructurat, 
doncs, com una matriu de patches. Alhora, hom pot 
considerar cada patch com una matriu de punts 
(P(I,J))m,n on m,n=1, .... , 24 que corresponen als ín
dexs de fila i de columna respectivament (figura 14) . 

Es consideren dos patches consecutius P(I,J) i 
P(I,J+1) (figura 15). Es defineix, 

p=màx {IP(I,J)¡,24 - P(I,J+1)¡,,1} 
I :!S; I :s;24 

El valor p és la diferència màxima entre la darrera 
columna del patch P(I,J) i la primera del P(l,J+1). 
Aquest valor pot ésser utilitzat com a paràmetre de 
discontinuïtat entre patches adjacents. De forma anà
loga hom pot definir p entre els patches P(I,J) i 
P(I + 1 ,J) . 

Donat un cert valor llindar de discontinuïtat t 1, 

hom considera que existeix una discontinuïtat entre 
patches si p>t1• 

Si hom es fixa en els 4 patches adjacents de la fi
gura 16 i suposa que per als patches P(1, 1) i P(1 ,2) es 
verifica p>t1, llavors, cal eliminar la discontinuïtat en
tre P(1, 1) i P(1 ,2) . Eliminar-la significa substituir dues 
franges-columna a P(1, 1) i P(1 ,2) respectivament per 
nous valors interpolats a partir d'altres punts dels pat
ches (figura 17) . 

L'amplada de la franja-columna c1 (nombre de 
columnes per interpolar) depèn del valor de t 1• En de
finitiva, els punts que seran substituïts són: en el patch 
P(1,1 ), P(1,1)¡,¡ on i=1,2, ... ,24 i j=24-c1+1 . .. ,24, i en 
el patch P(1 ,2), P(1 ,2)¡,¡ on i=1 ,2, . . . . 24 i j=1 ,2, .... c1. 

Aquest procediment suposa l'existència d'error 
en les dades del terreny a les franges F(l) i F(2) respec
tivament (figura 18) . 

L'algorisme d'interpolació procedeix per files . 
Primer es recuperen els elements : P(1, 1 )I ,24-c1,+I, . . . , 
P(1,1)1,24, P(1,2)1,1, ... , P(1,2)l,q . Després el P(1,1)2,24-c1+1, 
. .. ,P(1,1)2,24 i el P(1,2)2,1, . . . , P(1,2)z,c1. Així fins a la 
darrera fila de les dues franges. Per a cada fila, la tèc
nica usada és la d'interpolació cúbica hermitiana. A 
l'intèrval ]P(1, 1 )i,24-c¡+I, P(1 ,2)i,c¡+I[ . Les dues columnes 
anteriors i posteriors a les franges s'usen per imposar 
les condicions de pas i de pendent del polinomi cúbic 
que efectua la interpolació (figura 19) . 

F(1) 

l' 
24-C,-1 24-c, 

F(2) 

Fig. 18: Les columnes adjacents determinen el pendent de la interpolació 

Sentit 
e t de la interpolació 

1 12 . 50 Columnes 
2 11 40 Files 
3 10 30 Columnes 
4 9 20 Files 
5 8 10 Columnes 
6 7 8 Files 
7 6 7 Columnes 
8 5 6 Files 
9 4 5 Columnes 

10 3 4 Files 
11 2 3 Columnes 

Taulat; Seqüència de paràmetres pel tractament d'eliminació de discontinuïtats 

Per eliminar les discontinuïtats entre dos patches 
dins la mateixa columna del model, per exemple entre 
els P(1, 1) i P(2, 1 ), es procedeix de forma anàloga, can
viant franges-columna per franges-fila i files per inter
polar per columnes per interpolar. 

Aquest és un mètode línia a línia, ja sigui en sentit 
horitzontal o vertical. Això fa que, mentre s'han eli
minat les discontinuïtats entre P(1,1) i P(1,2), poden 
persistir o bé aparèixer noves discontinuïtats entre: 
P(1,1) i P(2,1); P(1,2) i P(2,2); P(1,1) i P(2,2); P(2,1) 
i P(1 ,2) . 

Per resoldre aquest darrer inconvenient hom pot 
prendre un c2<c1 i un t2<t1 i aplicar el mateix proce
diment a franges -fila (figura 20). 

D'aquesta manera les discontinuïtats entre P(1, 1) 
i P(2, 1) i entre P(1 ,2) i P(2,2) són eliminades . 

Aquest procés d'eliminació de discontinuïtats, en 
el sentit de les files i en el sentit de les columnes alter
nativament, pot ésser reiterat fins a obtenir una super
fície contínua . A la taula 1 es donen els paràmetres 
e¡, t¡ típics dels models digitals per a l'elaboració de 
cartografia a escala 1:5 000. 
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Fig. 19: Resultat d 'interpolació d'una fi la 

P(1 ,1) P(1 ,2) 

P(2,1) P(2, 2) 

Fig. 20: Canvi del sentit d'interpolació 

Interpolació d'una quadrícula segons les direccions 
de la projecció cartogràfica, la reducció i el filtratge 
de dades 

Si hom observa globalment el procés que les da
des originals han de recórrer, llevat del pas de l'elimi
nació de discontinuïtats entre patches, s'adona que tot 
es redueix a interpolar cert nombre de punts, distri
buïts en una quadrícula regular, i, si és possible, de 
manera que el soroll present a les dades originals sigui 
més baix. 

Aquest nou model digital reduït, reorientat i fil-

Notes 

I El producte de convolució de dues fu ncions f,g: R2 --+R és una nova fun
ció f>:·g :R2 --+R, definida per: 

(f>:·g)(x)=f•' f(x+s) g(s) ds 

Per altra banda, parlem de filtratge en el sentit de reducció de c:r , que es 
porta a terme transf9rmant f en f mitj ançant una funció regularitzadora 
('el filtre') 9 , amb f =f>• 9. 
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Abans de l'eliminació 
-- de les discontinuïtats 
--Després 

Fig. 21: Corbes de nivell de la funció ~Tt"{x)~ 
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trat, hom l'obté de l'original efectuant un producte de 
convolució1 amb certes funcions regularitzants (els fil
tres) que varien d 'acord amb la topografia del terreny . 

Abans d 'explicar en què consisteix aquesta «Con
voluciÓ >> , hom suposa que les coordenades dels punts 
del model només tenen error en la seva component z. 
L'anàlisi que segueix condueix de forma natural a l'al
gorisme de convolució adaptativa. Sigui, doncs, t(x) 
la funció terreny, on x és una variable bidimensional. 
Per funció terreny hom entén la que avalua l'altitud 
d'un punt de coordenades planimètriques x. La funció 
terreny t és desconeguda. Hom coneix, només en el 
nombre finit de punts que constitueixen el model di
gital, una funció t. Si l'error de les dades és, per a cada 
punt x del terreny e(x), es verifica que: 
t(x) = t(x) + e(x) 

S'introdueix aquí una segona simplificació o hi
pòtesi sobre la naturalesa de l'error : hom suposa que 
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els valors de e són les realitzacions d'una variable alea
tòria normalment distribuïda. Sigui e la funció de con
volució . El que hom obté, després d'efectuar el pro
ducte de convolució entre t i e és una nova funció ter
reny t: 

Com ja ha estat avançat, el proper pas és estudiar 
l'error de t respecte de t. Així, estudiant t-t, hom té 
que: 

t' -t = ue-t = (t+e)':-8-t = (t':-e-t)+e':-e 

I ara, procedint de forma independent per a ca
dascún dels dos sumands PS-t i e':-e, hom té que: 

(P8-t)(x) = f r t(x+Ç)S(Ç) dÇ- t(x) 

P és el suport de la funció e, és a dir, és el conjunt 
de punts del pla en què e no s' anul·la. Si hom apro
xima t(x+Ç) pel seu desenvolupament en sèrie de Tay
lor al voltant d'x fins al terme d'ordre 2, la darrera 
expressió queda: 

f r [ t(x) + t' (x)Ç+ YzÇTt"(x)ÇJ 8(Ç)dÇ - t(x) = f r t(x)S(Ç) dÇ 
+fr t'(x)Çe(Ç)dÇ + Yzf r ÇTt"(x) ç em dÇ- t(x) 

Si hom considera e tal que: 

llavors es verifica: 

lr) f r e(Ç)dÇ=l , 
2n) 8(1;)=8(-Ç), 

f r t(x)S(Ç)dÇ=t(x) 

per la condició primera, i a causa de la condició se
gona hom té: 

f r t'(x)Çe(Ç) dÇ=O. 

De tot això s'obté l' aproximació següent per a 
t':-e-t : 

Pel que fa a e':-e és suficient observar que pot tro
bar-se e de manera que o- (e ':·e)< o-(e). Per exemple, 
això es verifica si 8> 0. 

Resumint, t-t té dues components: una és la de
guda a la propagació de l'error aleatori e pel producte 
de convolució (e':·e), i l'altre component depèn de la 
forma del terreny, o, més ben dit, de la part quadrà-

tica del desenvolupament de la funció terreny en sèrie 
de Taylor (F-8-t) . La primera component juga a fa
vor: tendeix a reduir el soroll original de les dades, ja 
que o-(e)> o-(e':·e) ; mentre que la segona component 
juga, en general, en contra, amb una intensitat varia
ble segons t" (x). 

La convolució adaptativa al terreny consisteix, 
per a cada punt on es vulgui calcular t, a triar la e de 
manera que o-(e':·e)<o-(e) i que 

f r çTt"(x)Çe(Ç)dÇ 

es mantingui petit . La primera condició s'assoleix per 
a qualsevol e que representi una çaracterística pro
mitjant del terreny : 

f r 8(Ç)dÇ=l i 8(Ç);::O, per a tot Ç. Pel que fa a la 
segona condició, l'estudi de la component de l'error 

permetrà de dissenyar un algorisme de convolució 
més adaptat a les característiques del terreny. 

Es considera, per a un punt del terreny de coor
denades planimètriques x la funció çTt"(x)Ç, la qual és 
quadràtica en Ç, i es consideren les corbes de nivell de 
la funció çTt"(x)Ç, és a dir, les projeccions de les sec
cions horitzontals de la quàdrica z=çTt"(x)Ç. Llevat 
que s'anul·li algun dels valors propis de t"(x), les cor
bes de nivell són el ·lipses o hipèrboles ifigura 21). 

Hom considera dos punts propers a x, P 1, P2 i 
que Ç1=P 1-x i Ç2=P2-x. Si P 1, P2 són a la mateixa corba 
de nivell de çTt"(x)Ç la seva contribució a l'error llevat 
del producte per e(Ç¡) i e(Çz) respectivament, és la ma
teixa pel fet que i;? t"(x)Ç1 = Ç/ t"(x)Ç2• Podria consi
derar-se un tercer punt P3, (Ç3=P3-x) que no pertany 
a la corba de nivell que conté P1, P2 però tal que 
lli;3ll = ll i;2 ll. En general, i llevat del producte per 8(Ç3), 
la contribució de P3 a l'error és distinta de la de P2 tot 
i que és a la mateixa distància d'x. 

La conclusió és que per tal que e s'adapti a les 
característiques del terreny ha de romandre constant 
sobre les corbes de nivell de la funció ÇTt"(x)Ç. Això 
respon a la següent idea intuïtiva: per a una àrea del 
terreny del tipus del de la figura 22 i per suavitzar les 
corbes al voltant d'x, hom utilitza, preferentment, in
formació al llarg de l'eix Xi no de l'Y perquè, sempre 
intuïtivament parlant, una convolució amb e que veri
fiqui les condicions primera i segona és una mitjana 
ponderada i la utilització de punts de cota molt dife
rent a la de x fa que el resultat de la mitjana t(x) 
s'aparti exageradament de t(x) . 

El tractament per convolució adaptativa pretén de 
transformar les corbes de la figura 22 en les de la fi
gura 24 a i no en les de la figura 23b . 
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Fig. 22: Corbes de nivell originals 

a 

b 

Fig. 23: Suavització de les corbes originals. a) Correcta; b) Incorrecta 

Fig. 24: Diferents suports per a les funcions regularitzants 

x, X2 

Suport de O, Suport de 02 
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N Valors reals - Valors a escala Factor de Figura 

I 

X(-1.1) 

X(-1 ,0) X(1,0) 

X(-¡,1) X(O -1) X(1,r-1) 

I 

L-----------------------------------~E 

t"(x)• 

( 

E(x(O, 1))-2 E(x)-E(x(0,-1)) 

h' 

E(x(1, 1))-E(x(1,-1))-E(x(-1, 1))+E(x(-1 ,-1)) E(x(1, 0))-2 E(x)-E(x(-1, O)) 

4h' h' 

Fig. 25 : Avaluació de t"(x) 

Les tècniques de convolució que s'assajaren al 
començament a l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
empraven funcions de convolució e constants sobre 
punts equidistants de l'origen. Això, a la pràctica, im
possibilita d'eliminar soroll a la vegada que preservar 
les característiques peculiars del terreny . 

El treballar amb funcions e a suport invariant 
presenta un darrer problema de tipus quantitatiu dis
tint dels problemes més aviat qualitatius descrits ante
riorment. Es tracta de la intensitat del tractament, és 
a dir, la grandària del suport de e, la fixació de la qual 
hauria de dependre també de les peculiaritats del ter
reny ifigura 24). 

En arribar en aquest punt, hom ja s'ha fet una 
idea de com ha d'ésser la funció e: caldrà que roman
gui constant sobre les corbes de nivell d'¡;Tt' '(x); caldrà 
que e tingui un suport variable. Aquestes dues propie
tats de la e representen característiques d'autoajusta
ment (el conegut self-tuning) qualitatiu i quantitatiu 
al terreny respectivament. La llibertat per a l'elecció 
de e és prou gran i hom es limita a donar-ne un exem
ple. 

Per a cert valor e fix, hom defineix e com: 

exp (-1 /(c-d/(~))), si d/(~)<c, 

e(~)= 

o , altrament, 

Model digital original 

Amb eliminació de 

de discontinuïtats 

Amb eliminació de 

sobre el del fotograma millora respecte asso-

terreny (m) (!Lm) model original ciada 

C1 C1 f. 

0,9997 2,0836 45,4 94,7 35 

0,9970 2,0375 45,3 92,6 I ,002 I ,023 36 

discontinuïtats'¡ filtratge 1,0938 1,73 49,7 78,6 O, 914 I ,202 38 

Taula 2: Resultat de l'estudi empíric sobre els errors del model digital del terreny 

Classe I 

Classe 11 
Classe III 

Valors reals 

sobre el 
terreny (m) 

1,52 

3,04 
4,56 

Valors a escala Factor de millora 

del fotograma respecte 
(¡.tm) model original 

70 
138 
207 

f. 

1,352 
0,686 
0,457 

Taula 3: Estàndards cartogràfics per a altimetria a escala 1:5 000 (CSS , 1985) 

on 

El suport de e varia amb el terreny ifigura 24) i 
la seva frontera coincideix amb corbes de nivell de 
~Tt"(x)~. A les pàgines 64 i 65 es donen alguns resul
tats numérics i gràfics del rendiment d'aquesta e. 

A part de l'elecció de e, encara queden qüestions 
pendents de resoldre: l'avaluació de t"(x) i l'elecció de c. 

Sembla clar que cal aproximar t"(x) per t"(x) i, a 
la vegada, aproximar t"(x) numèricament . I també 
sembla natural fer la següent objecció: es desconeix 
t(x), es diu que t(x) és afectada d'error, cal conèixer 
t"(x) .. . i s'aproxima t"(x) per t"(x)! A la pràctica això 
no s'ha revelat com un problema si es prenen prou 
separats (uns 40m) els punts que intervenen en l'ava
luació numèrica de t"(x) ifigura 25). 

L'elecció de e ha esta,t objecte de nombrosos as
saigs . Els millors resultats s'han obtingut per a valors 
de e que oscil·len prop de 2,25 (quan les unitats són 
en metres), la qual cosa es correspon, típicament, a 
un suport de e de l'ordre de 160 x 160m2

• 

Resultats empírics 
Després de l'aplicació dels algorismes descrits a 

un model digital Gestalt, els resultats són de tipus 
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Foto 11 : Mapa hipsogràfic confeccionat a partir del MDT Gestalt un cop aplicats tots Foto 12: Mapa hipsogràfic confeccionat a partir del MDT Gesralt original (ICC) 
els tractaments numérics (/CC) 

quantitatiu (mitjana fL i desviació estàndard a de 
l'error) i de tipus qualitatiu (imatges i corbes de nivell 
obtingudes dels diferents models digitals). L'objecte 
dels resultats dels tests és justificar, de forma empíri
ca, els algorismes de tractament numèric emprats. En 
altres paraules, l'objectiu dels tests no és jutjar la qua
litat global de l'MDT Gestalt, sinó més aviat jutjar els 
algorismes descrits. Tanmateix, la comparació dels va
lors de a obtinguts (taula 2) i de les toleràncies (taula 3) 
són prou eloqüents . 

La zona de test escollida és la de Sant Guim de 
Freixenet, d'aproximadament 2,5 x 2,5 km\ amb una 
diferència màxima d'altituds d'uns 173m, i situada en
tre les comarques de la Segarra i de l'Anoia. 

El model Gestalt s'ha comparat amb un model de 
referència que hom suposa molt més acurat, compilat 
en un aparell restituïdor fotogramètric analític (Wild, 
BC-1 ); consisteix en una xarxa regular equiespaiada de 
15 m de distància entre punts que té per direccions 
principals les X i Y de la quadrícula UTM. D'aquesta 
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xarxa han estat eliminats els punts Situats en zones 
d'arbreda on la determinació de la coordenada Z no 
ofereix garanties. 

Per comparar hom entén compte l'estudi de les di
ferències de la coordenada Z la qual en els mateixos 
punts del model Gestalt i del model de referència, res 
pectivament. La diferència, per a cada punt, és l'error 
del model Gestalt i es calculen la mitjana i la desviació 
estàndard d'aquest error. Aquesta comparació s'ha fet 
després d'aplicar cada algorisme de tractament (files 2 
i 3 de la taula 2). Finalment es comparen els resultats 
(columna factor de millora) amb els resultats pel mo
del Gestalt original (fila 1 de la mateixa taula). No me
nys rellevants són les diferents fotografies i figures que 
permeten una avaluació qualitativa dels tractaments. 

Hom pot concloure, d'un punt de vista global, 
(quantitatiu i qualitatiu) que el tractament numèric 
produeix una millora significativa de les dades del mo
del original. Si bé d'un punt de vista estrictament 
quantitatiu les úniques variacions significatives aparei-
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xen en aplicar el filtratge per convolució adaptativa 
(factor de millora 1.2), els aspectes qualitatius del mo
del (l'estètica si es vol) milloren de forma espectacular 
sense que ¡.¡, i a se'n ressenteixin. 

Aquest és el cas quan hom elimina les disconti
nuïtats entre patches (comparant les fotos 9 i 10) sense 
variació significativa de ¡.¡, i a. Finalment, una altra 
comparació molt interessant s'estableix entre les fotos 
11 i 12, a les quals es pot apreciar l'efecte del tracta
ment de reducció i de filtratge (convolució adaptativa) 
sobre les corbes de nivell. 

Potencial i limitacions del model digital Gestalt 
El GPM-IV és un aparell restituïdor fotogramè

tric en la via de la futura fotogrametria digital. Fins i 
tot se'l pot considerar com un precursor dels restituï
dors digitals. El GPM-IV incorpora, d'un punt de 
vista fotogramètrico-tecnològic, les característiques 
essencials dels futurs restituïdors digitals: càmeres di
gitals i estimació de punt per correlació (GRÜN, 1986). 

D 'altra banda, el GPM-IV té el problema que el 
desenvolupament de les tècniques de correlació d'imat
ges han trobat en intentar automatitzar la restitució 
fotogramètrica: pèrdua de la intel·ligència present en 
els procediments clàssics per causa de la intervenció 
més passiva de l'operador. Els altres problemes són, 
en bona part, conseqüencia d'aquesta manca d'intel-li
gència: pèrdua de tota la informació quan la correlació 
no ha estat possible; incapacitat d'adaptar-se a les ca
racterístiques singulars del terreny allà on precisament 
caldria una restitució més fidel; cotes reals en lloc de 
cotes topogràfiques; etc. I si ara mateix no és així és 
només a causa dels recents avanços en el camp de la 
correlació (des de models matemàtics més sofisticats 
fins a hardware més potent). 

És important de destacar que cap producte foto
gramètric no ha estat tan intensivament examinat i sot
mès a control a l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
com el model Gestalt. El resultat és que no només en 
coneixem les limitacions sinó també el potencial. De 
cap altre producte fotogramètric , no es pot predir-se'n 
tan bé i de forma tan realista el comportament. Això 
ha permès la seva aplicació, en un termini molt breu 
de temps i amb molt bons resultats , a la rectificació 
digital d'imatges, per posar un exemple. 
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La primera objecció al model Gestalt és que, amb 
un vol a escala 1 :22 000 es sobrepassen les toleràncies 
altimètriques (CSS, 1985) per als mapes de classe l 
(a=1,52 m) a escala 1:5 000. La segona objecció és la 
manca de fidelitat al terreny en zones de topografia 
complexa (llits de rius, fons de les valls, cingles, en
gorjats, etc ... ). Cal tenir en compte que la fidelitat és 
essencial per a una acurada descripció qualitativa. Fi
nalment, i com a tercera objecció, hi ha la pèrdua es
poràdica de tota informació (pel que fa al model, na
turalment) a les zones on la correlació no ha reeixit a 
restituir la superfície del sòl. Que quedi clar que 
aquestes tres objeccions són efectivament limitacions 
i no només problemes ja que algorísmicament (és a 
dir, sense reobservar o remesurar) no s'ha trobat 
forma de superar-les. Val a dir també que aquestes li
mitacions, ho són per a escales majors en general. De 
fet, i com és evident per a tothom, els problemes 
s'agreugen amb l'augment de l'escala. 

Del punt de vista del potencial, i deixant de 
banda consideracions de palesa importància, com són 
l'alta productivitat (ALBERICH, 1985) o el manteni
ment del sistema, l' alta densitat de punts al model 
Gestalt permet la seva utilització sense cap restricció 
per part de tots els usuaris per als qui la precisió global 
del model (a=85 ¡.¡,ma l'escala de la imatge) sigui su
ficient. 

A l'Institut Cartogràfic de Catalunya, per exem
ple, el model Gestalt proveirà la base de dades carto
gràfiques de Catalunya, vàlida per a cartografia a esca
les menors que la 1:5 000. Aplicacions en curs a curt 
termini són: la rectificació digital d' imatges a escales 
menors o iguals que la 1:22 000, el disseny assistit de 
les triangulacions geodèsiques per a la futura xarxa de 
quart ordre de Catalunya, els mapes topogràfics a es
cala 1:25 000, encara pendents de confecció en la seva 
major part, i la correcció geomètrica de la imatgeria 
satèl·lit. Altres aplicacions són possibles en el terreny 
de la geofísica a partir de la immensa quantitat d'infor
mació continguda a l'MDT Gestalt. 
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COMPARACIÓ DELS DIFERENTS 
MÈTODES PER AL CÀLCUL DE 

L'EV APOTRANSPIRACIÓ A CABRILS 
La implantació d'un determinat cultiu en una 

zona epèn ' una sèrie e factors d'ordre {(s{c (tempe
ratura, humitat, tipus de sòl, aigua ... ) i d'altres de 
caràcter sòcio-econòmic (tradició, mercats, capital ... ) . 
Tots ells tenen la seva importància i serà el resultat de 
la seva integració allò que determinarà la idoneïtat 
d'aquest cultiu. 

Avui dia, gràcies al desenvolupament de la tecno
logia, l'home pot incidir, en gran manera, modificant i 
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corregint aquests elements en funció de la rendibilitat 

esperada. 
D'entre els diversos factors, aquest article vol des

tacar la importància de la disponibilitat d'aigua. La 
presència d'aquest element ha permès desenvolupar 
una agricultura de caràcter més intensiu amb els conse
güents rendiments més importants. Així i tot, per 
aconseguir uns resultats millors caldrà una correcta 
manipulació del reg. 

Foto 1: La implantació 
d'un cultiu 
depèn de 
facrors físics i 
sòcio
econòmics. A 
la forografia es 
por veure un 
cultiu intensiu 
de plantes 
ornamentals 
(Foto: 
Ram bo{). 
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Foto 2: Tanc d'evaporació classe A (Foto: Rambol) 

No aportar l'aigua necessària al cultiu pot signifi
car una disminució de les produccions i en el cas 
extrem la mort de la planta. Al contrari, aportar un 
excés d'aigua pot resultar perjudicial pel cultiu, o si 
més no pot comportar-ne un augment dels costos o 
una pèrdua innecessària, especialment a les nostres lati
tuds on acostuma a ser un bé escàs. Per saber la dosi 
que cal suministrar és necessari conèixer l'aigua que es 
consumeix (ens estem referint a la noció de balanç 
hídric, és a dir, a l'equilibri entre l'aigua que "entra" i 
l'aigua que "surt"). 

Balanç hídric 
A la figura 1 es reprodueix un esquema simplificat 

del balanç hídric en un camp de cultiu, i s'hi representa 
de color vermell les entrades d'aigua i de color blau les 
pèrdues o sortides d'aigua. 

Les entrades d'aigua són degudes principalment a 
la precipitació (si es tracta de cultius a l'aire lliure) i al 
reg; també cal recordar altres aportacions de menor 
importància com són les precipitacions ocultes (boires, 
rosades, ... ) difícilment mesurables. Al contrari, la 
quantitat d'aigua aportada pel reg o per la precipitació 
pot ser fàcilment coneguda amb els instruments ade
quats. 

L'aigua que surt utilitza principalment dues vies: 
l'evaporació i la transpiració. L'evaporació és el pas de 
l'aigua condensada sobre la superfície foliar i terrestre, 
en estat líquid, a l'atmosfera en estat de vapor. La 
transpiració és l'alliberament d'aigua des de l'interior 
de la planta a través dels estomes, els quals actuen com 
a mecanismes de refrigeració . La suma d'aquests dos 

efectes s'anomena evapotranspiracw. Cal considerar 
altres vies de pèrdua: l'escorrentia, que comporta la 
pèrdua de l'aigua que rellisca sobre el terreny sense fil
trar (característic de precipitacions molt intenses) i la 
percolació o pèrdua d'aigua per gravetat; és aquella 
aigua que no podrà aprofitar la planta ja que no és 
retinguda pel sector de sòl en què es desenvolupen les 
arrels i es perd cap a zones més profundes (en el cas de 
cultius en test és l'aigua que s'escapa del contenidor). 
Com s'ha comentat a l'inici, interessa que aquests 
valors siguin els més petits possibles. 

Finalment, i per fer complet aquest balanç hídric 
cal tenir en compte l'aigua emmagatzemada al sòl, la 
qual és, en definitiva, la que aprofitarà la planta. Inte
ressa mantenir aquest valor en la seva màxima capacitat 
de retenció. En condicions òptimes, aquesta serà una 
quantitat constant per a un determinat tipus de sòl. 

D'aquesta equació d'entrades i sortides, se'n 
dedueix la importància de conèixer el valor de l'evapo
transpiració per a poder determinar les necessitats d'ai
gua del cultiu i per tant la dosi justa de reg. El pro
blema és que aquestes variables són les més difícils de 
quantificar, car el seu valor depèn de diferents varia
bles climàtiques i del cultiu i el seu estat de desenvolu
pament. 

Avaluació de l'evapotranspiració 
Els treballs dedicats a la resolució del càlcul de 

l'evapotranspiració han estat nombrosos arreu del 
món: comparacions de resultats, presentació de noves 
fórmules, adaptacions i correccions de fórmules exis
tents ... Pel fet que únicament necessita la temperatura 
com a variable, el mètode de Thornthwaite ha estat el 
més emprat tradicionalment. Malgrat això, ha quedat 
demostrada la seva inexactitud (ELIAS CASTILLO, 1965; 
PITA, 1984; ROMERO, 198 ?). La fórmula de Penman és 
la més recomenada, àdhuc com a testimoni per a com
provar noves fórmules (PITA, 1984). 

D'entre els mètodes empírics, es proposen les 
mesures amb el tanc classe A com el mètode més fiable 
i senzill (CASTILLA, 1986). Ara bé, existeixen molt 
poques dades de mesures amb tanc, car no sempre 
resulta assequible la seva instal·lació. D'altra banda, la 
fòrmula de Penman necessita moltes variables climàti
ques i suposa un procés de càlcul pesat i llarg. 

Davant de la inexactitud del mètode de Thornth
waite, de la manca de dades evaporimètriques experi
mentals en tanc de classe A, i de la impossibilitat d'uti
litzar el mètode Penman en nombroses ocasions, a 
causa de la insuficiència de dades climàtiques existents, 
es proposa en aquest treball, després d'una valoració 
dels diferents mètodes apuntats a la bibliografia, el 
mètode de Turc adaptat per ELIAS CASTILLO (1965) 
com a alternativa al mètode de Penman, atès que també 
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Foto 3: Estació meteorològica del Centre d 'Investigacions Agràries de Cabrils (IRTA) 

permet calcular l'evapotranspiració en aquelles zones 
en les quals no es disposa de dades empíriques . 

Tantmateix, pel fet que moltes de les fórmules han 
estat ideades per a regions específiques, s'esdevé sovint 
que algunes fórmules que s'adapten perfectament a 
determinats climes, no serveixen per a d'altres. 

Donat que a l'estació meteorològica de l'Institut 
de Recerca i Tecnologia Agro-alimentària de Cabrils es 
disposa de les dades necessàries, s'ha decidit compro
var l'adaptació del mètode de Turc al de Penman, tots 
dos proveïts amb les dades empíriques obtingudes amb 
el tanc de classe A. Així mateix, s'ha volgut estudiar la 
relació existent entre els tres mètodes sota diferents 
condicions meteorològiques quant a temperatura, in
solació i velocitat del vent . 

També s'ha comprovat la correlació entre l'evapo
ració obtinguda amb un evaporímetre de Piché i el 
tanc. Com que el coeficient de correlació obtingut no 
és significatiu, la qual cosa és confirmada per la biblio-
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(Foto : Rambo{) 

grafia consultada; s'ha decidit descartar aquest mètode 
(PITA, 1984). 

Metodologia 
El període estudiat va des de 1'1 de novembre de 

1984 fins al 31 de juliol de 1986. Les dades corresponen 
a l'estació meteorològica de l'IRTA a Cabrils, comarca 
del Maresme, (província de Barcelona. Coordenades: 
latitud 41 o 25 ' , longitud 2° 23', altitud 85 m, INM 
núm. 244E). 

Les variables emprades han estat els valors diaris 
de: temperatura mitjana, humitat relativa mitjana, ve
locitat del vent, insolació, radiació, evaporació en tanc 
classe A i evaporació en evaporímetre de Piché dins 
garita. 

Per al càlcul de l'evapotranspiració s'han utilitzat 
les fórmules de Penman i la de Turc segons la metodo
logia exposada per ELIAS CASTILLO (1965). Els valors 
de l'evaporació s'han considerat diàriament (després es 
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Foto 4: Anemòmetre i termòmetres de l'estació meteorològica de I' IRTA 
(Foto : Rambol) 

recomanarà d'utilitzar valors decennals per compensar 
errors). 

Per tal d'analitzar la correlació dels valors en dife
rents condicions meteorològiques, s'han agrupat els 
dies classificant-los segons temperatura, insolació i ve
locitat del vent, tot seguint els criteris de la taula 1. 

S'ha procedit, doncs, al càlcul de la recta de 
regressió i dels coeficients de correlació entre els tres 
mètodes, agrupats de dos en dos i seleccionats atenent 
les condicions meteorològiques especificades abans. 
També s'ha intentat trobar alguna relació entre la situa
ció sinòptica i els dies més dispersos respecte a la recta 
de regressió; no se n'ha trobada cap. Això s'explica pel 
fet que els mapes de situació sinòptica es caracteritzen 
per estar confeccionats a una escala 1 :30 000 000 i, per 
tant, la influència de les condicions locals en un obser
vatori determinat pot provocar una situació meteoro
lògica específica que difereix de l' estat general atmosfè
ric. Caldria desenvolupar molt més aquest estudi trac
tant períodes de temps més llargs i des de diversos 
observatoris repartits en un territori més ampli. 

Temperatura Insolac ió 

P: Precipitació 
R: Reg 
E: Evaporació 
T: Transpiració 

Fig. 1: Esquema simplificat balanç hídric 

P .: Pèrdues escorrentia 
Pp: Pèrdues percolació 
6 5 : Aigua retinguda pel sòl 

Cal tenir present que les diferents fórmules poden 
donar diversos tipus d'estimació: evaporació d'una 
superfície lliure d' aigua (Eo), evapotranspiració d'un 
cultiu de referència (ETo), evapotranspiració potencial 
(ETP) i, evapotranspiració real (ETR). 

En aquest treball, els valors del tanc i de la fór
mula de Penman són Eo, i els valors obtinguts per la 
fórmula de Turc, ETP. En estudiar les correlacions 
matemàticament, aquests valors podran ser comparats. 

Resultats 
A la vista de les taules, es pot afirmar que les 

correlacions més altes es donen amb percentatges d'inso
lació alts, amb velocitats mitjanes de vent fins a 2'50 mis 
i temperatura superior a 15°C, i, en general, amb tem
peratures entre 15°C i 25°C. L'agrupació més ajustada 
es dóna en el cas de la insolació, i és millor com més alt 
és aquest percentatge. Tant en el mètode de Penman 
com en el de Turc les correlacions més altes respecte al 
tanc són entre 15°C i 20°C. 

Els coeficients de correlació més baixos tenen lloc 

Velocitat del vent 

Dies amb temperatura inferior a lOoC 
Dies amb temperatura superior a lOOC i inferior o igual a tsoc 
Dies amb temperatura superior a I5°C i inferior o igual a 20°C 
D ies amb temperatura superior a 20"'C i inferior o igual a 25°C 
Dies amb temperatura superior a 25°C 

Dies amb un percentatge d'insolació inferior al 2S% 
Dies amb un percentatge d'insolació entre 2S% i 7S% 
Dies amb un percentatge d' insolació superior al 75% 

Per període càlid (temperatura mitjana superior a I5°C): 
Dies amb la velocitat del vent inferior o igual a l'SO m/s 
Dies amb la velocitat del vent entre l'SO i 2'50 rh/ s 

Taula 1. Classificació dels dies segons les condicions meteorològiques 

Per període fred (temperatura mitjana inferior a I soC): 
Dies amb la velocitat del vent inferior a l'SOm/ s 
Dies amb la velocitat del vent entre l'SO i 2'50 m/s 
Dies amb la velocitat del vent superior a 2'50 m/s 
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R factor Recta N 
de correlació de regressió 

Insolació> 7S% 0.8S48 Y=l.Ol222 x + 0.69S014 97 
Insolació> 2S-7S% 0.8201 Y=0.83969 x + 0.43S2S8 28S 
Insolació < 2S% 0.7109 Y=0.6S826 x + 0.921S9S 129 

Temperatura> 2S°C 0.6421 Y=0.28244 x + S.l8413 43 
Temperatura 20-2S°C 0.6313 Y=O.SSS63 x + 2.684S3 119 
Temperatura 1S-20°C 0.6826 Y=O.SS672 x + 1.4844S 87 
Temperatura 10-lS°C O.S72S Y=0.42S21 x + 1.0087S 170 
Temperatura< l0°C 0.44S9 Y =O .49664 x + 1. 778SO 83 

Període càlid> lS°C 

Vêlt.~ . v~nt z 11;0 0.70J8 Y=0.67446 x t 1.15898 230 
Veloc. vent 1 'S0-2'SO 0.7309 Y=68640 x + 0.77409 22 

Període fred< lS°C 
Vel oc. vent< 1 'SO 0.3461 Y=0 .26341 x+0.93472 14S 
Veloc. vent 1 'S0-2'SO 0.6790 Y=0.44S72 x + 0.68S48 so 

Taula 2: Correlació i rectes de regressió entre Tanc/Penman (X/Y) 

R factor Recta N 
de correlació de regressió 

Insolació> 7S% 0.8498 Y=l.19126 x + 0.914909 87 
Insolació 2S-7S% 0.8233 Y=l.02779 x + l.SS37 28S 
Insolació< 2S% 0.7034 Y=0.79081 x + 1.24694 129 

Temperatura> 2S°C 0.6360 Y=0.3S783 x + 7.30674 43 
Temperatura 20-2S°C 0.6669 Y=0.76636 x + 3.82701 119 
Temperatura 1S-20°C 0.6971 Y=0.72SlS x + 2.7S841 87 
Temperatura 10-lSoC 0.6372 Y=O.S8S98 x + 1.82968 170 
Temperatura< l0°C O.S612 Y=0.4S437 x + 1.27931 83 

Període càlid> lS°C 
Veloc. vent< l'SO 0.72S6 Y=0.8S9Sl x + 3.0S802 230 
Veloc. vent 1 'S0-2 'SO 0.7S90 Y=0 .970S2 x + l.Oi477 22 

Període fred< lS°C 
Vel oc. vent< 1 'SO O.S13S Y=0.44376 x + 1.77202 14S 
Vel oc. vent 1 'S0-2'SO 0.6SS9 Y=O.S719S x + 1.21237 so 

Taula 3: Correlació i rectes de regressió Tancffurc (XIY) 

R factor Recta N 
de correlació de regressió 

Insolació > 7S% 0.9892 Y=l.l71 x+ 1.7S712 97 
Insolació 2S-7S% 0.9887 Y=l.20SS3 x + 1.09091 28S 
Insolació< 2S% 0.9731 Y=l.181S x + 0.1863Sl 129 

Temperatura> 2S°C 0.9299 Y=l.l8942 x + 1.2924S 43 
Temperatura 20-2S°C 0.9S96 Y=l.24693 x + 0.8S4868 119 
Temperatura 1S-20°C 0.9197 Y=l.l729S x + 1.312Sl 87 
Temperatura 10-lS°C 0.8943 Y=l.l0908 x + 0.98Sl68 170 
Temperatura< l0°C 0.7S9S Y=0 .7486S x + 1.0837S 83 

Període càlid > 1 soc 
Veloc. vent< l'SO 0.9717 Y=l.20097 x + 1.2018S 230 
Vel oc. vent 1 'S0-2'SO 0.9547 Y=l.29981 x + 0.451088 22 

Període fred < l5°C 
Veloc. vent< 1'50 0.8063 Y=0.91542 x + 1.25188 145 
Veloc. vent 1 'S0-2'50 0.8891 Y=l.18109 x + O.Sl8523 50 

Taula 4: Correlació i rectes de regressió Penmanffurc (XIY) 

Temperatures Insolació Velocitat vent 

< l0°C .. .. = < 25% . . . . Penman cal> l5°C 

10-l5°C .. . Turc 25-75% .. . = > 1 '50 mis .... . Turc 

15-20°C . . . Turc > 75% .. .. Penman 1 '50-2'50 . . .. . .. Turc 

20-25°C .. . Turc 
> 25°C . . . . = 

fred< l5°C 
> 1'50 m/s .. ... Penman 

Taula 5: Resum de les correlacions més ajustades dels dos mètodes respecte al tanc 

R.C .G . n " 7 · Rbr-il 1988 • volum III 

ciències de la Terra 71 

12
,_ __ R_= __ .6_8_25_6_5 ___ Y_=~.5~5~67_1~6 ___ X~+_1~.4~8~11~5~~N~=~8~7 

10 

8 

6 

4 

2 

0+-~--~----~------r-----1-----~ 
o 2 4 6 8 10 

Fig. 2: Recta de regress ió Tanc/Penman (XIY) dels dies amb temperatura mitjana 
entre 15 i 20' C (evaporació en mm) 

R=.697081 Y=.725152 X+2.75841 N=87 
12 

10 

8 

6 

4 

2 . . 
o 

o 2 4 6 8 10 

Fig. 3: Recta de regressió Tancffurc (X/Y) dels dies amb temperatura mitjana entre 
15 i 20' C (evaporació en mm) 
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Fig. 4: Rectes de regressió dels dies amb velocitat de vent entre 1,50 i 2,50 mis i tem
peratura mitjana superior a 15°C. 1. Tanc/Penman; 2. Tancffurc + ; 3. Pen
manffurc (XIY) (evaporació en mm) 

Fig. 5: Recta de regressió Penmanffurc (X/ Y) dels dies amb insolació superior al 75% 
(evaporació en mm) 
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minació de la dosi de reg que cal aplicar com per a la 
planificació dels conreus, és a dir, per a la determinació 
de la idoneïtat d'una zona per a un cultiu. Així mateix, 
en ésser el valor de l'evapotranspiració una funció de 
les diferents variables climàtiques, representa un dels 
criteris de classificació climàtica més vàlids. Aquest 
treball ha volgut ser una aportació més als diferents 
estudis que en matèria d'evapotranspiració s'estan rea
litzant. 

Considerant els resultats obtinguts es pot afirmar 
que per a l'observatori meteorològic de Cabrils amb
dues fórmules s' ajusten a les dades empíriques del tanc, 
principalment amb condicions d'insolació alta, tempe
ratura moderada i velocitat de vent suau. 

Donat el menor nombre de variables que es neces
siten, es recomana la utilització del mètode de Turc, 
en front al de Penman. La fórmula de Turc pot ser uti
litzada sobretot en aquells casos en què s'està utilit
zant el mètode de Thonwaite (sempre que es pugui dis
posar del valor de la radiació) a causa del fet que, ca
lent igualment poques variables, incorpora la variable 

Foto 5: L'heliògraf és l'aparell amb el qual es mesura la insolació (Foto: Rambol) radiaciÓ Ï per tant aquestS valors teòrics s'ajusten més 

amb velocitats de vent fortes i temperatures baixes, 
inferiors a 10°C. En període fred, les correlacions 
baixen tant amb velocitats de vent fortes, superiors a 
2'50 mis, com amb velocitats de vent moderades. 

Per a les tres classificacions de temperatura entre 
10°C i 25°C ha resultat més ajustada la fòrmula de Turc 
(vegeu taules 2-5 i figures 2 i 3) i, per a temperatures 
superiors a 25°C, és indiferent l'ús d'un o altre mètode. 
Del punt de vista de la insolació és indiferent l'ús de 
qualsevol dels dos mètodes (vegeu taula 4 i figura 5). 
Per a velocitats de vent en període càlid (temperatura 
superior a l5°C) s'ajusta més la fòrmula de Turc (vegeu 
figura 4). 

Conclusió 
Hem vist les aplicacions que té en agronomia el 

coneixement de l'evapotranspiració, tan per a la deter-
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als reals. 
Cal però fer algunes consideracions: Per al 

període fred serà convenient cercar una altra fórmula o 
calcular els factors de correcció. Per a velocitats de 
vent molt fortes els resultats de les fórmules entre elles 
i en relació al tanc s'allunyen; això pot quedar contrar
restat si es calcula, tal com recomana la bibliografia, 
per a períodes de temps més llargs (10 dies). 

Data de recepció de l'original: 01. 87 
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Institut de Recerca i Tecnologia Agro-alimentària<· 
Centre d'Investigacions Agràries de Cabrils 

* L'Institut de Recerca i Tecnologia Agro-alimentària (IRTA) és una 
empresa pública de la Generalitat que té com a objectius impulsar la recerca 
i la innovació tecnològica dins l'àmbit agro-alimentari, així com facilitar la 
transferència ràpida i eficaç dels avenços científics. 
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INFORMACIONS 

XIII CONFERÈNCIA 
CARTOGRÀFICA 
INTERNACIONAL 

Del 12 al 21 d'octubre de 1987 se cele
brà a Mèxic la XIII Conferència Carto
gràfica Internacional que era, alhora, la 
8' Assemblea General de l'Associació 
Cartogràfica Internacional. 

La seu de la Convenció s'ubicà a More
lia, ciutat de l'estat de Michoacan, amb 
més de 350 000 habitants i situada a un 
altiplà, a 300 km a l'oest de la ciutat de 
Mèxic. 

El tema general de la conferència fou: 
Opcions per al Canvi Tecnològic en la 
Producció Cartogràfica, i es dividí en les 
nou àrees següents: 

1. L'ús de la cartografia com a eina de 
planejament i gestió. 

2. La cartografia com a procés de 
comunicació. 

3. La tecnologia en la producció carto-
gràfica . 

4. Compilació i revisió cartogràfiques. 
5. L'educació en la cartografia . 
6. Mapes temàtics i de recursos naturals. 
7. Mapes tàctils i atlas. 
8. Història de la cartografia. 
9. Temes oposats i complementaris. 
La cerimònia d' inauguració fou pre

sidida pel Governador de l'estat de Mi
choacan, l'enginyer Luis Martínez Vi
llicaña, i a la mateixa es féu lliurament 
d'una medalla commemorativa al profes
sor F .J. Ormeling, eminent cartògraf dels 
Païssos Baixos. 

De les més de 120 ponències presenta
des destaquen alguns temes principal
ment: 

En primer lloc foren diverses les ponèn
cies que presentaren llur preocupació 
entorn del tema de la generalització de la 
cartografia, tema que presenta, ara per 
ara, greus problemes encara per resoldre 
però en el que, a la vista d'e les ponències, 
s'hi treballa sistemàticament i que ha de 
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ASOCIACION CARTOGRAFICA INTERNACIONAL 

PRIMERA CIRCULAR 

8' ASAMBLEACENERAL -r 
13° CONFERENCIA INTERNACIONAL . ~~ 
Morelil, MEXICO, 1987. ICA · ACI 

fornir, en el futur, algun dels nous mèto
des d'obtenció de cartografia. 

L'altre gran tema que es va debatre va 
ésser el dels sistemes d 'informació geogrà
fica en els quals destaquen alguns centres 
cartogràfics (com és el cas del U. S. Geolo
gical Survey), tant pel volum d'informació 
com per les solucions adoptades. 

Les ponències eren de 20 minuts cada 
una, excepte en les Visual Display Ses
sions, que eren de 45. Els participants 
espanyols a la Conferència van prendre 
part a totes dues; a les primeres presenta
ren llurs papers: Angels Arévalo Barroso, 
Director de l'Instituta Geogrdfico Nacio
nal, amb el tema, El pape! de la cartogra
fía en la planificación y en la gestión; 
Alfredo Llanos Vina, Cap del Sistema 
d' Informació, de l' Instituta Geogrdfico 
Nacional, amb el tema Numerical carto
graphic data bases (BCN): a new concept 
on computerized topographical maps serie; 
Antonio Martín Sanchez del Departament 
de Cartografia Automàtica del Servicio 
Geogrdfico del Ejército, amb el tema Car
tografía asistida por ordenador en el Servi
cio Geogrdfico del Ejército . 

Pel que fa a les Visual Display Sessions 
presentaren llurs "papers": Manuel Nieto 
Salvatierra, Cap del Servei Geològic de la 
Diputació de València, amb el tema El 
mapa geocientífico de la prov incia de 
Valencia; Josep Lluís Colomer i Alberich, 
Cap del Servei de Desenvolupament i Sis
temes, i Benjamí Sabiron i Herrero, Cap 
del Servei de Producció Cartogràfica, de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya, amb 
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el tema El mapa de Catalunya d'imatge 
satèl·lit 1:100 000. 

També assistiren a la Conferència els 
senyors Fernando Aranaz del Río, Cap del 
Servei Tècnic de l'Atlas Nacional de Espa
ña, de l'Instituta Geogrdfico Nacional; 
Eduardo Barredo Risco, Cap de la Secció 
de Cartografia, de I' I nstituto Geogrdfico 
Nacional; José Manuel Miñano Linde, 
Responsable de Control de Qualitat, de 
l'Empresa Municipal d'Informàtica, de 
Palma de Mallorca; Rodolfo Núñez de las 
Cuevas, Conseller Tècnic de l'Instituta 
Geogrdfico Nacional, i Joaquín Rodríguez 
Rodríguez, Director de l'Empresa Muni
cipal d'Informàtica, de Palma de Mallorca. 

Benjamí Sabiron i Herrero 
Cap del Servei de Producció Cartogràfica 

de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

X CONGRÉS NACIONAL 
DE GEOGRAFIA 

Entre el 25 de setembre i el 3 d'octubre 
de 1987 va celebrar-se a la Universitat de 
Saragossa el X Congreso Nacional de 
Geografía que organitza l'Asociación de 
Geógrafos Españoles. El congrés es desen
volupà d'acord amb les cinc sessions cien
tífiques previstes que tractaren els temes 
següents: a) Clima i vegetació; els estatges 
bioclimàtics; b) Geomorfologia i dinà
mica fluvial; e) Nous mètodes d 'anàlisi de 
dades en Geografia; d) L'organització 
espacial de les activitats terciàries i el 



74 informacions 

paper de l'Administració; i e) Els centres 
històrics: processos espacials i socials. La 
participació fou en general nombrosa, 
amb prop de dos centenars d'assistents a 
cada una, però les aportacions científiques 
hi foren molt escasses. Es feren també tres 
taules rodones: sobre els espais d'oci 
en àrees de muntanya, sobre Geografia 
i Ciències Socials a l'ensenyament mitjà i 
sobre I 'impacte territorial de les noves tec
nologies; aquesta darrera fou la sessió més 
interessant de tot el congrés, tant pel con
tingut com pels participants. 

Ultra els actes científics, que assoliren 
un interès i un ressò molt més escàs que 
no els anteriors congressos de ]' AGE, 
quan encara s'anomenaven col·loquis, hi 
hagué les sessions oficials d'obertura i de 
clausura, un intereSsant programa de visi
tes a institucions aragoneses i actes cultu
rals ben notables. Les excursions de 
divendres i dissabte tingueren pocs ins
crits, com ja és habitual als darrers con
gressos. Finalment, se celebrà també la 
preceptiva assemblea de socis de l' AGE, 
que aprovà la constitució de grups de tre
ball especialitzats al seu si. També s'hi 
decidí de convocar el proper congrés a 
Madrid, l'any 1989. 

VI ASSEMBLEA NACIONAL 
D E GEODÈSIA I GEOFÍSICA 

Del dia 6 al 1 O del proper mes de juny 
se celebrarà a Madrid la VI Asamblea 
Nacional de Geodesia y Geofísica, ajor
nada des del mes de març, tal com anun
ciava la primera circular. Aquesta assem
blea, oberta a la participació de tots els 
professionals i especialistes del tema, és 
organitzada, com les anteriors, per la 
Comisión Nacional de Geodesia y Geofísi
ca, representant a Espanya de la Unió 

Internacional homònima (UIGG). La 
quota d'inscripció és de 3 000 ptes i hom 
pot presentar-hi comunicacions que dis
posaran de quinze minuts d'exposició i de 
cinc de debat. Per a més informació cal 
dirigir-se a: Secretaría General de la Comi
sión Nacional de Geodesia y Geofísica. 
Instituto Geografico Nacional, e/ Gral. 
Ibañez de Íbero, 3. 28003 Madrid. 

RELACIÓ D'INTERCANVIS 
AMB LA REVISTA CATALANA 
DE GEOGRAFIA 

Ara, quan ja fa dos anys de l'inici de la 
segona època, la Revista Catalana de 
Geografia ha aconseguit ressò arreu del 
món . En aquest moment ja compta amb 
un elevat nombre de revistes, tant espa
nyoles com internacionals, interessades en 
establir un intercanvi. Fins avui l'inter
canvi té lloc a vint-i-cinc països del món, 
d'acord amb la llista següent: 

Continent europeu : 

Gran Bretanya: 
The Manchester Geographer, Manches

ter Geographical Society. Manchester. 

MAIITEIIAL, S. A. 

lnstaHacions i manteniment 
d'aire condicionat i calefacció 

Girona, 9 pral. 
Tel. 385 37 82-318 42 92 
08007 -Barcelona 
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Bèlgica: 
Bulletin de la Société Géographique de 

Liège, Société Géographique de Liège. 
Lieja . 

Revue Belge de Géographie, Société 
Royale Belge de Géograpbie . Brussel·les. 

Travaux géographiques de Liège, So
ciété Géographique de Liège. Lieja. 

Dinamarca: 
Geografisk tidsskrift, Kongelige Dans

ke Geografiske Selskab (Reial Societat 
Geogràfica Danesa). Copenhaguen. 

Kulturgeografiske skrifter, Kongelige 
Danske Geografiske Selskab (Reial Socie
tat Geogràfica Danesa). Copenhaguen. 

Espanya: 
Acta Botanica Barcinonensia, Departa

ment de Botànica de la Facultat de Biolo
gia de Barcelona. Barcelona. 

Acta Geologica Hispanica, Institut de 
Geologia "Jaume Almera". Barcelona. 

Apunts. Educació Física, Institut Nacio
nal d'Educació Física de Catalunya. Es
plugues de Llobregat. 

Boletín Bibliogrdfico, Ministerio de 
Industria y Energía. Madrid. 

Butlietí de Documentació, Diputació de 
Girona, Servei d'Estudis, Documentació i 
Informació. Girona. 

Cingles, Agrupació Científica-excur
sionista. Mataró. 

Cota Zero, Cota Zero, Revista d'Ar
queologia i Ciència. Vic. 

Cuadernos de Geografía, Universitat 
de València. València. 

Cuadernos de lnvestigación Geogrdfi
ca, Colegio Universitario de La Rioja. 
Logronyo. 

Cuadernos Geogrdficos, Universidad de 
Granada. Granada. 

Diddctica Geogrdfica, Departamento 
de Geografía General de la Universidad 
de Murcia. Murcia. 

Documents d'Anàlisi Geogràfica, Uni
versitat Autònoma de Barcelona. Barcelo-
na. 

Dovella, Dovella, Revista Cultural de 
la Catalunya Central. Manresa . 

Estadístiques de la Construcció d'Habi
tatge a Catalunya, Direcció General d' Ar
quitectura i Habitatge. Barcelona. 

Estudios geogrdficos, Consejo Superior 
de lnvestigaciones Científicas. Madrid. 

Estudios H umanísticos, Geografía, His
toria, Arte, Universidad de León. Lleó. 

Estudios territoriales, Ministeri o de 
Obras Públicas y Urbanismo. Madrid. 
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Folia Botanica Misce!la.nea, Departa
ment de Botànica de la Facultat de Biolo
gia de Barcelona. Barcelona. 

Full Mensual d'Ocupació, Direcció Ge
neral d'Arquitectura i Habitatge. Barcelo
na. 

Geometría Revista, Seminario Perma
nente de Urbanismo. Màlaga. 

GREMI, Gremi d'Indústries Gràfiques 
de Barcelona. Barcelona. 

ER/A, Revista de Geografía, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de 
Oviedo. Oviedo. 

IFIGEA, Sección de Geografía e Histo
ria de la Universidad de Córdoba. Còrdo-
va . 

Lurralde. lnvestigación y espacio, Eus
ka! Geografi Elkargoa (Institut Geogràfic 
Basc "Andrés de Urdaneta"). Sant Sebas
tià. 

Mai Enrera, Club Excursionista de 
Gràcia, Barcelona. 

Mundo electrónico, Boixareu Editors. 
Barcelona. 

MUNIBE, Sociedad de Ciencias "Aran
zadi". Sant Sebastià. 

Norba-Geografía, Universidad de Ex
tremadura. Càceres. 

Ohitura, Arabako Foru Aldundia, 
Ku!tura Kontseilua (Diputació Foral 
d'Àlaba, Consell de Cultura). Vitòria. 

Omnium Cultural, Delegació d'Ense
nyament Català. Barcelona. 

Memorias de la Real Academia de Cien
cias y Arres, Real Academia de Ciencias y 
Arres. Barcelona. 

Revista de Girona, Diputació de Giro
na, Servei d'Estudis, Documentació i 
Informació. Girona. 
· Revista Kobie, Diputación Foral del 

Señorío. Biscaia. 
Revista de Topografía, Colegio Oficial 

de Ingenieros Técnicos en Topografía. 
Madrid. 

Trabajos de Geografía, Departament de 
Geografia de la Universitat de les Illes 
Balears. Palma de Mallorca. 

UR, Revista, Laboratorio de Urbanis
mo de Barcelona. Barcelona. 

Vitrina, Museu Comarcal de la Garrot
xa, Ajuntament d'Olot. Olot. 

França: 
Bulletin de l'Association de Géographes 

Français, Bibliothèque de la Sorbonne. 
París. 

Cahiers Géographiques de Rauen, Asso
ciation des Géographes de Haure Nor
mandie. Rouen. 
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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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GEO, Éditorial Prisma Presse . París. 
Les Cahiers d'Outre-Mers, Institut de 

Géographie de l'Université de Bordeaux. 
Talen ça. 

Revue Géographique des Pyrénées et du 
Sud-Ouest, Institut de Géographie de la 
Université de Toulouse-Le Mirail. Tolosa 
de Llenguadoc. 

Països Baixos: 
Geodesia, Stichting Nederlands Ge

nootschap voor Landmeetkunde (Societat 

t o 

Neerlandesa de Topografia). Apeldoorn. 

Itàlia: 
ALP, Vivalda editorial. Torino . 
Bollettino delia Società Geografica Ita

liana, Società Geografica Italiana. Roma. 
L'Universa, lstituto Geografico Milita

re. Florència. 

Iugoslàvia: 
Geografski Glasnik, Departament de 

g esa 

Geografia de la Universitat de Zagreb. 
Zagreb. 

Polònia: 
Dokumentacja Geograficzna, Polska Aka

demia Nauk, lnstytut Geografii i Przestr
zennego Zagospodarowania (Institut de 
Geografia i Organització Espacial, de 
l'Academia de Ciències de Polònia). Var
sòvia. 

Geografia w Szkole, Wydawnictwa Szkol
ne i Pedagogiczne. Varsòvia . 

topografía general S.A. 

e APOYO FOTOGRAMÉTRICO 

e TAQUIMÉTRICOS 

• NIVELACIONES 

CLARA DEL REY, 20 

e TRIANGULACIONES 

• TOPOGRAFIA DE PROYECTO 

e PARCELARIOS 

TELEF. 413 88 60 28002 MADRID 
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Portugal: 
Cadernos de Geografia, Instituta de 

Estudos Geograficos de la Universidade 
de Coimbra. Coimbra. 

Finisterra, Centro de Estudos Geogr:í
ficos de Lisboa. Lisboa. 

República Federal d'Alemanya: 
Landeskunde und Raumordnung, Bun

desforschungsanstalt für Landeskunde 
und Raumordnung (Institut Federal d'In
vestigació de Geografia i Ordenació 
Territorial). Bonn. 

Gottinger geographische Abhandlun
gen, Geographisches Institut der Univer
sitat Gottingen. Gottingen. 

Kartographische Nachrichten, Organ 
der Deutschen für Kartographie e.V., der 
Schweizerischen Gesellschaft für Karto
graphie un der Osterreichischen Karto
graphischen Kommission in der Osterrei
chischen Geographischen Gesellschaft. 
(Societat Alemanya de Cartografia, Socie
tat Suïssa de Cartografia i Comissió Aus
tríaca de Cartografia de la Societat Geo
gràfica d'Àustria). Bonn. 

Kieler Geographische Schriften, Geo
graphisches Institut der Universitat Kiel. 
Kiel. 

Suïssa: 
Fürstabtisch-st. gallische. Marchenbes

chreibungsbücher und Grenzkarten als 
Quellen geographischer Forschung, Geo
graphisches Institut, Universitat Zürich
Irchel. Zuric. 

Txecoslovàquia: 
Geograficky Casopis, Geograficky/ Ús-

tav Slovenskej Akadémi~ Vied (Institut 
Geogràfic de l'Acadèmia de Ciències de 
Bratislava) . Bratislava. 

URSS: 
GEOGRAFIIA V SCHOLIE, Nau

chno-metodicheskii jurnal Ministerstva, 
Provescheniia SSSR (Revista científica
metodològica del Ministeri d'educació de 
l'URSS). Leningrad. 

Continent americà: 
Brasil : 

Revista Brasileira de Geografia, Insti
turo Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Rio de Janeiro. 

Canadà: 
Canadian Journal of Earth Sciences, 

Canada Institut for Scientific and Techni
cal Information. Ottawa. 

Ontario Geography, Department of 
Geography Social Science Centre, The 
University of Western Ontario . London. 

Costa Rica: 
Nuevo Humanismo, Universidad Na

cional de Costa Rica. Heredia. 

Colòmbia: 
Colombia. Sus gentes y regiones, Insti

tuta Geogr:ífico "Agustín Codazzi". Bo
gotà. 

Colombia geogrdfica, Insti tu to Geogr:í
fico "Agustín Codazzi". Bogotà. 

Equador: 
CEPEIGE, Centro Panamericana de 
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Estudios e Investigaciones Geogr:íficas. 
Quito. 

EUA: 
Mapline, The Hermon Dunlap Smith 

Center for rhe History of Cartography. 
Chicago. 

National Geographic, Nacional Geo
graphic Society. Washington . 

Veneçuela: 
Revista Geogrdfica, U niversidad de los 

Andes. Mérida. 

Continent africà: 
Marroc: 

Revue de Géographie du Maroc. Asso
ciation Nationale des Géographes Maro
cains. Rabat. 

República Sudafricana: 
University Witwatersrand, johanes

burg. Johannesburg. 

Continent asiàtic: 
Indonèsia: 

The Indonesian journal of Geography, 
Faculty of Geography Gadjah Macla Uni
versity. Jogjakarta . 

Continent oceànic: 
Nova Zelanda: 

New Zealand Cartographic ]ournal, 
New Zealand Cartographic Society Inc. 
W ellington. 

Esther Muns i Cabot 
Secretària de la Revista 
Catalana de Geografia 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

Estudi de Disseny i Creació · Estudi Fotogràfic · Fotocomposició · Fotomecànica · Offset · Tipografia · Serigrafia · Enquadernació · Manipulats 
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CUADERNOS 12 
DE ESTUDIO 
Serie: GEOGRAFIA 

HACIA UN MUNBD 
BECIUBABES 

El proceso de urllanizaciiln 

1.1.- TfTOL: 

1.2.- AUTOR: 

1.3.- TRADUCTOR: 

1.4.- PAfS: 

1.5.- ANY D'EDICIÓ: 

1.6.- EDITORIAL: 

1.7.- ISBN: 

2.1.- FORMAT: 

2.2.- NOMBRE DE 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGlliiLITAT: 

3.2.- ESTRUCTUR<\ 
DEL LLIBRE: 

Hacia un Mundo de Ciuda-
des . El proceso de urbaniza-
ción 

Hernando Rica, Agu stín 

No n'hi ha 

Espanya 

1983 

Editorial Cincel SA 
(Madrid) 

84-7046-3 14-4 

21 x IS cm 

126 

Bona 

Es divideix en vuit apartats, 
un apèndix i un glossari. 
Els primers quatre apartats 
tracten dels orígens de la ciu
tat fin s a la Revolució Indus
trial; en els qu arre dar~ers 
s'exposen els factors qu e han 
anat configurant la ciutat en 
aquests últims anys i s'hi ana
litzen, també, e ls diferents 
tipus de ciutat actual sego ns 
el model i nivell sòcio-eco
nò mic . 

Las Ciudades. Yisión histó-
rica y socio lògica 

Arpa! Poblador, Jesús 

No n'hi ha 

Espanya 

1983 

Montesinos (Barcelona) 

84-85859-65-0 

18x l2 ,5cm 

141 

Bona 

Es divideix en cinc pans: la 
pnmera és introductòria; la 
segona presenta les ciutats en 
la història; la tercera tracta el 
tipus de vida urbana; la quar
ta, el sistema de ciutats i la cin
quena, en forma d'epíleg, fa 
una breu anàlisi de l'evolució 
de la societat urbana actual. 

Para comprender la ciudad. 
C laves sobre los procesos de 
producción del espacio 

García Bell ido, Javier; 
Gonz:í lez Tamarit , Luis 

No n 'hi ha 

Espanya 

1979 

Nuestra Cultura (Madrid) 

84-7465-0 12-7 

18 x !O,S cm 

19 1 

Bona 

Després del pròleg i d 'algu
nes precisions metodològi
ques, el text s'estructura en 
set capítols. En els sis primers 
es descriuen i s 'analitzen di
ferents aspectes del fet urbà; 
en el setè es fan algunes refle
xions fina ls. S' inclou una bi
b liografia bàsica comentada. 

La ciudad. Enseñanzas del 
fenómeno urbano 

Carreras i Verdaguer, Carles 

No n 'hi ha 

Espanya 

1983 

Anaya (Madrid) 

84-207-24 18- 1 

21,5 x 13,5 cm 

112 

Bona 

Es divideix en nou capítols, 
agrupats en tres grans apar
tats: concepte de ciutat, eta
pes del creixement urbà i 
enfocaments per a l'estudi de 
la morfologia urbana. Basats 
en vuit punts, tots els capí
tols tenen un esquema homo
geni . Inclou una introducció i, 
al final del llibre, un índex de 
termes. 
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(Ç Edi1011ò11 NUES TRA CULTURA 

3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BffiLIOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5.0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALORACIÓ 
GLOBAL: 

Hi ha esquemes, dibuixos i 
mapes que ajuden a compren
dre millor les explicacions del 
llibre. 

Força. Predomina l'anglo-sa
xona, però s'hi indiquen les 
obres amb versió castellana. 

Absents. 

Introducció a l'estudi de la 
Geografia Urbana. El llibre 
tracta, breument, de l'evolu
ció històrica de la ciutat, ana
litzant els factors econòmics, 
demogràfics i tecnològics que 
s'han produ'it al llarg del temps 
i que han incidit directament 
en la seva evolució. 

El llibre facilita uns coneixe
ments generals sobre l'estudi 
de l'evolució històrica de la 
ciutat. Els conceptes i les 
explicacions que conté són 
bàsics com a introducció en 
aquesta disciplina. 
L'apèndix ajuda el lector a 
conèixer d'altres autors i a 
comprendre millor les expli
cacions que es fan al llibre. 
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Hi ha dibuixos i mapes; són 
escassos però molt represen
tatius. 

Al final del llibre. Variada 
però excessivament curta. 

A la fi del llibre. 

Assaig introductiu als princi
pals trets de l'evolució de la 
vida urbana des d'una òptica 
global. Així, els elements 
històrics, espacials i sociolò
gics de la ciutat són tractats 
amb gran equilibri, però sense 
perdre el pes específic de cada 
un d'ells. 

Obra útil per a introduir-se 
en el coneixement dels prin
cipals processos que han 
condicionat i condicionen 
l'estructuració de l'espai urbà 
i els trets de la societat urbana. 

S'il·lustra amb dibuixos i 
croquis senzills sobre els 
temes tractats. Hi ha també 
algun esquema en què es re
lacionen diferents elements 
de la ciutat. 

Al final del llibre se citen i es 
comenten alguns llibres bàsics 
sobre urbanisme. 

Absents. 

Introducció al fet urbà des 
d'una perspectiva marxista. 
Mostra la ciutat actual com a 
resultat del capitalisme que 
l'ha portat a una crisi sense 
solució. L'única solució glo
bal és,, segons aquest llibre, la 
sortida immediata del sis
tema capitalista. 

Obra d'ajuda a la compren
sió del fet urbà. La forma 
descriptiva del llibre el fa de 
fàcil lectura. Molt útil de cara 
a la reflexió sobre uns fets 
aparentment senzills però 
sovint no qüestionats. 
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Divuit il·lustracions, en blanc 
i negre, comentades i en rela
ció amb el text. 

Abundant i essencialment en 
castellà: n'hi ha de general 
(ordenada en quatre temes), 
d'específica per a cada capítol 
(bàsica i comentada) i amb les 
il·lustracions (cita de font). 

Absents. 

En l'estudi del fenomen urbà, 
la Geografia es troba endarre
rida respecte d'altres discipli
nes. A Espanya aquest retard 
és més acusat. Panint d'aquí, 
l'obra s'ajusta a un tema con
cret dins la Geografia urbana 
(la ciutat en si) i l'aborda amb 
una finalitat essencialment 
didàctica. 

Eina de treball . Les nocions 
que aporta sobre el fenomen 
urbà són molt bàsiques. La 
seva vàlua es troba en l' enfo
cament didàctic dels temes 
tractats: proporciona mitjans 
per a l'anàlisi. Obra breu, rei
terativa en alguns aspectes 
(tret ja advertit per l'autor), 
però, i sobretot, suggestiva. 
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EXPANSIÚN DE LA CIUDAD Y POLITICA URBANA EN 
LA VILAFRANCA DEL PENEDÈS DE LA POSTGUERRA ....... . 
La autora presenta en este aniculo, fragmento de su tesis doctoral, los proyectos del 
urbanismo reformista de los años de la segunda República en esta capital comarcal catalana, 
enmarcados dentro de la política urbana local de propietarios y ayuntamiento. Constituye 
un ejemplo claro de los procesos de urbanización en ciudades medianas. 

LA EXPANSIÚN URBANA DE LA CATALUNYA INDUSTRIAL: 
MA TARO Y EL PROYECTO DE ENSANCHE 
DE LA URBANIZACIÚN DE LA HORTA PERPUNTER (1878-1889) ............ . 
Como . ot ras ciudades grandes y medianas españolas, Mataró desarrolló un proyecto de 
Ensanche durantç la segunda m1¡ad del siglo XIX. El autor presenta el ejemplo ae un sector 
litoral de la ciudad a·travls del proceso de compra-venta y construcción, lo que permite 
profundizar las estrategias de los propietarios y la morfologia urbana resultante. 

ECLOSIÚN DEMOGRAFICA Y DESINTEGRACIÚN SOCIAL: 

~f a;t~~~r~;:n~aA,~s~1;!~Yo~;s7,~~n°d~ ~~ t~~i~ d~ · ¡¡~~;;~¡;;~~~; ··~~ · ~;;;¡¡¡~i~d~ · ¡~~ 
problemas sociales que genera el incremento demogr:ifico acelerado en las areas periurbanas. 
Sant Vicenç dels Hons, municipio que en 1950 tenia 2000 habitantes, ha crecido a 21000 en 
1981. A causa de la expansión del area barcelonesa constituye un ejemplo claro de los 
complejos problemas de la inmigración. 

LOS MODELOS DIGITALES DEL TERRENO GEST ALT: 
ASPECTOS ALGOR!TMICOS 
Los autores, después de repasar brevemente los principios de la fotogrametria, analizan 
los distintos procesos de generación de los modelos digitales del terreno, su calidad y 
aplicaciones. A panir de aquí, profundizan en el modelo Gestalt y s u panicular desarrollo 
en el Institut Canogràfic de Catalunya, insistiendo en los aspectos algorítmicos. 

COMPARACIÚN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS PARA 
EL CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÚN EN CABRILS 
La autora analiza los distintos métodos de calculo de la evapotranspiración a panir de las 
experiencias del centro de investigación de Cabrils, el Institut de Recerca i Tecnologia 
Agro-alimentària de la Generalitat de Catalunya. Se selecciona el método mas adecuado 
a las condiciones del campo catalan. 

INFORMA CI ONES 
Informaciones de reuniones de tipo geografico di verso. 

BIBLIOGRAFIA 
Analisis de cuatro libros de geografia urbana. 

URBAN EXPANSION AND URBAN POLICY 
IN VILAFRANCA DURING THE POSTW AR PERIOD .... .. .... . . ............. . 
The author presents in this article -a fragment of her doctoral thesis- the projects of the 
reformist town planning during the years of the Second Spanish Republic m this Catalan 
county town w1thin the framework of the owners and city councillocal ur ban policy. lt 
consmutes a clear example of the town planning processes in middle ci ties. 

THE URBAN EXPANSION OF THE INDUSTRIAL CATALONIA: 
MA TARO AND THE EXTENSION PROJECT 
OF THE HORTA PERPUNTER URBANIZATION (1878-1889) ............. . 
As other large and middle Spanish cities, Mataró developped an extension project during 
the second half of the XIXth century. The author introduces the example of a littoral 
urban sector through the business and building process, deepening the owners strategies 
as well as the resultant urban morphology. 

DEMOGRAPHICAL BLOOMING AND SOCIAL 
DESINTEGRA TION: THE CASE OF SANT VICENÇ DELS HORTS ................... . 
The author presents in this article -an abstract of his degree thesis- an analysis of the social 
problems generated by the accelerated demographical increasing in the periurban areas. Sant 
Vicenç dels Hons, a municipality of 2000 mhabitants in 1950, rised to 21000 citizens in 
1981. Due to the expansion of Barcelona area it constitutes a clear example of the 
immigration complex problems. 

GESTALT DIGITAL TERRAIN MODELS: ALGORITHMIC ASPECTS ...................... . 
The authors, after briefly exposing the photogrammetric principies, analyze the different 
processes of generating digital terrain models, their quality and their applications. From 
ihis point they deepen mto the Gestalt model and its panicular development in the Institut 
Canogràfic de Catalunya, outstanding the algorythmic aspects. 

COMPARISON OF THE DIFFERENT METHODS 
FOR CALCULATING THE EVAPOTRANSPIRATION IN CABRILS ................. . 
The author analyzes the different methods for calculating the evapotranspiration from 
the experiences of the research center in Cabrils, the Institut de Recerca i Tecnologia 
Agro-alimentària of the Generalitat de Catalunya. The selection of the most adequate 
method according to the condicions of the Catalan countryside. 

INFORMA TION 
Diverse geographical gathering. 

BIBLIOGRAPHY 
An analysis o f fo ur books about urban geography. 
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Realitzacions cartogràfiques a "MIDA" 

• Plans urbans 
• Mapes comarcals i provincials, etc. 
• Cartografia editorial 
• Actualitzacions 

1. CoHaboradors habituals d'Ajuntaments i entitats públiques 
La creació i diagramació dels vostres projectes i la seva realització als nostres tallers 
de fotomecànica i impressió completen el procés integral a les nostres instal·lacions 
per lliurar-vos el PRODUCTE ACABAT. 
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