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o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'il·lustració abundants (una per a cada dues
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llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai la «Revista
Catalana de Geografia» es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit
hom vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques
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L'habitual secció inicial dedicada a unes Visions Geogràfiques presenta aquest
cop un article dedicat a l'estudi comparatiu de tres ciutats mitjanes europees,
entre les quals Granollers, sobre el tema del planejament de la circulació i del
transport. L'article és escrit per Eva Garcia, una llicenciada en Geografia que
ha ampliat els seus estudis a Suïssa, en el camp del planejament urbà. El tema
és nou, i especialment interessant per a nosaltres, massa sovint dedicats
exclusivament a l'estudi dels problemes urbans de les grans ciutats; en aquest
sentit pot recomanar-se la lectura de/llibre que sobre les ciutats mitjanes publicà
el mateix Institut.
Seguidament, la secció Geografia és coberta per un article de Soledad Garcia,
professora de Sociologia de la Universitat de Barcelona, que tracta de les complexes
relacions entre urbanització i industrialització.. Centrat en l'anàlisi de la fàbrica
barcelonina de La Maquinista Terrestre y Marítima, traslladada de la Barceloneta
a Sant Andreu de Palomar, estudia especialment la formació professional, l'origen
i la localització residencial de la mà d'obra entorn de l'any 1977.

La secció de Cartografza conté dos articles. Un, de la professora Krystyna Szykula,
que presenta els fons cartogràfics de la Biblioteca Universitària de Wrocfaw;
és un exemple de cartoteca, com d'altres, que serveix per a valorar aquest cas
i el d'altres que pode·n ésser més coneguts. El segon article, és dels matemàtics
de la Universitat de Barcelona Miquel Angel Andreu i Carles Simó, que donen
els resultats de la primera determinació gravimètrica del Geoide a Catalunya;
aquest treball està en la línia de la fonamentació científica de la cartografia
que pacientment es desenvolupa a l'Institut Cartogràfic.
Finalment, la secció Ciències de la Terra clou, com sempre, la sèrie d'articles
de la Revista. S'hi presenta un article de Santiago Riera, llicenciat en Geografza
i Història, on s'analitza les mostres de pol·len de l'antic Estany del Caga/ell
de Barcelona per tal de reconstruir l'evolució de la vegetació del pla de la ciutat
des dels temps romans. Com ja fou publicat al número O, l'anàlisi pollínica apareix
aquí com a tècnica innovadora en el coneixement del territori.
Les informacions sobre les reunions i jornades científiques relacionades amb
els seus camps d'especialització de què ha tingut coneixement la redacció de
la Revista, segueixen cobrint la darrera part. Com sempre, hi ha el comentari
bibliogràfic, en aquesta ocasió dedicat a manuals de Geografia Física publicats
en castellà. Amb aquestes darreres fitxes són ja 52 els llibres analitzats d'aquesta
manera a la Revista.
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Foto 2: La circumvaHació en els
e nc reu a me nt s és un a
mesura de seguretat important. G ranollers

(Foto: ]. Ruiz)

Foto 3: Solars no edificats a la
perifè ria de G rano llers
serveixen d'aparcament
(Foto: ]. Ruiz)
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LA CIRCULACIÓ, ELS TRANSPORTS
I EL MEDI AMBIENT
A LES CIUTATS MITJANES

Presentació
Aquest article pretén mostrar les conclusions més
importants de l'anàlisi comparativa realitzada entre tres
ciutats mitjanes (dues de suïsses -Sierre i Morges- i una
de catalana -Granollers-) per tal de veure quines són les
decisions i mesures que han estat programades i posades
en pràctica per l'aparell político-administratiu de cada
municipi pel que fa a la circulació, els transports i el medi
ambient. 1
El que hem intentat posar en evidència és el procés en
el que es desenvolupen les qüestions de planificació de la
circulació a cada ciutat. I per arribar a una anàlisi més aprofundida de cada situació, aquest procés ha estat dividit en
tres etapes: percepció, concepció i realització. La problemàtica a tractar no es pot definir ni com a estable ni com a
limitada; fa referència a una multiplicitat d'interessos divergents. Per això quan s'analitza o es desenvolupa aquest
procés no es pot tenir una visió exclusivament lineal. I com
qualsevol problemàtica lligada a la planificació del territori,
necessita d'una sèrie d'aproximacions successives per poder
arribar a una delimitació total de la situació. Per exemple,
per tractar el problema de la congestió del centre cal tenir
en compte la ciutat en la seva globalitat.
El tipus de mesures o instruments que van lligats a la
política de circulació es presentaran sota la forma d'un
cercle, o més precisament, d'un sistema de coherència
<figura 1), dins del qual no es pot actuar sobre cap dels
seus sectors en concret sense provocar repercussions sobre
els altres. Tota mesura que s'apliqui trobarà la seva justificació en el conjunt de mesures per tal d'arribar a un equilibri. Un equilibri que, en el cas de la circulació, es podria
definir per la combinació de dos objectius principals d'una
ciutat: accessibilitat i atractivitat. L'accessibilitat és
l'element fonamental per garantir el seu dinamisme, i

aquest es desenvolupa i s'organitza en funció dels seus
accessos.
S'han considerat aquelles mesures que fan referència
a la circulació de trànsit (circuits de dissuasió i variants),
la política d'aparcaments i, íntimament lligada a aquesta,
la dels transports públics.
Per explicar els diferents comportaments de les tres
ciutats pel que fa a l' aplicació d'una concepció global i a
la tria de les mesures concretes, s'han utilitzat quatre variables: la legislació (marc on es desenvolupen les accions),
l'estructura organitzativa de l'administració i de les autoritats competents (que són les encarregades de portar a
terme les accions decidides), els grups socials o actors socials
(la població que pot intervenir en termes de pressió sobre
les autoritats) i la pressió del problema (aquells aspectes
que tenen un caràcter més estructural: conjuntura econòmica, evolució de les mentalitats, etc.).
Context general
En els darrers decennis s' han produït importants
fenòmens sociològics i econòmics, que han tingut grans
conseqüències a nivell de l'organització espacial: la implantació del cotxe privat com a principal mitjà de transport,

Figura 1: Sistema de coherència

Trànsit

Sistema de
regulació
centralitzat
Vies de
circumval·lació
Interf ícies

Canalitzacions
Microbusos.
Gestió dels
senyals
lluminosos

Nota:
1. Aquest estudi ha estat el resultat de l'estada a la Universitat de Lausanne (Suïssa),

du ran t la qual hem analitzat el sistema de funcionament de les ciutats suïsses
en aquests temes de planificació del terri to ri i concretament la seva aplicació
a les polítiques de medi ambient, transports i circulació. Aquesta estada ha estat
possible gràcies a l'ajut de la C IRIT.
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per exemple, amb les seves característiques de flexibilitat
i d'individualisme, ha donat una gran facilitat per a la especialització de les zones dins la ciutat segons les diferents
activitats, a la vegada que ha provocat un augment del
volum de circulació, i una saturació de la xarxa viària,
sobretot als centres de les ciutats, amb una deterioració
considerable de les qualitats del medi ambient urbà.
Davant d'aquesta nova situació, les autoritats han de
prendre mesures en termes de polítiques públiques de
transports i circulació per a fer front als problemes
d'accessibilitat i de protecció de les condicions de vida
urbana, al mateix temps que garanteixen l'atractivitat
d'aquests centres per a les zones perifèriques.
Totes les mesures i intervencions en aquesta matèria
(circulació i transports) provoquen transformacions que
tenen repercussions sobre tota la ciutat i s'inscriuen dins
la seva evolució general. Aquests fenòmens, doncs, s'han
de comprendre dins d'un context sòcia-econòmic en el
sentit més ampli possible.
Els anys 60-70 es caracteritzaren per un esforç urbanístic per garantir la fluïdesa de la circulació i per una
millora del confort dels automobilistes, que va produir
una progressiva especialització de l'espai urbà essencialment al servei del trànsit rodat. El balanç global d'aquest
procés de conversió de l'espai urbà no construït en infrastructura de circulació automobilística és una concentració
de les zones per a vianants a espais massa estrets, generalment poc agradables i quasi sempre exposats al soroll i a
la poHució, del que en resulta una ciutat estructurada en
funció del cotxe amb una amputació de l'espai públic i
social. Algunes mesures característiques d'aquesta època
són: els semàfors, la creació de preseleccions o els carrers
de sentit únic.
A mitjans dels anys setanta2 apareix una consciència
general sobre la necessitat de la protecció del medi ambient
i les nocions de "qualitat de vida" i "protecció de l'hàbitat
i del patrimoni", la qual cosa fa que hi hagi una certa
reticència popular contra els grans projectes. Paral·lelament, es comencen a notar les primeres conseqüències
d 'aquesta situació, sobretot a les grans ciutats: la pèrdua
de població i de la seva atractivitat. Però aquests problemes també arribaran a les estructures més petites (ciutats
mitjanes i petites). A causa del mateix augment progressiu
de la mobilitat, les ciutats intermèdies són receptores de
tota la dinàmica produïda des de les grans ciutats.
En el centre-ciutat es troba una barreja de funcions
sobre un espai reduït, en el qual el caràcter de símbol
d'identificació social i cultural es combina amb una multitud de molèsties degudes a la concentració de persones,

Foto 5: Petita elevació de la calçada d'un carrer residencial de Sierre (Suïssa) per tal d'evitar l'excés
de velocitat i protegir els vianants
(Foto: autor)

Foto 6: Regulació del trànsit a l'entrada de la ciutat de Pully (Suïssa) amb la co nstrucció d'una
rotonda qu e destaca l'entrada al conductor
(Foto: autor)

Nota:
2. A Espanya, en general, aq uesta preocupació arriba més tard.
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activitats i automòbils. Actualment, els centres cada cop
estan més congestionats, ja no poden respondre a les
exigències de totes les funcions (de circulació, d'aparcament, econòmiques, d'habitatge). És en un primer temps
la funció d'habitatge la que se'n va cap a la perifèria a causa
de les molèsties; i en un segon temps són les activitats
econòmiques. Un cercle "viciós" s'ha creat: com més
congestionada i contaminada està la ciutat, més fugen els
seus habitants cap a la perifèria, on es viu millor, però al
mateix temps congestionen més pels seus desplaçaments
en cotxe a la ciutat on treballen.

Foto 7: L'anomenada zona blava és una fo rma de fac il ita r )•aparcament al centre de G rano llers

(Foto: Rambo/)
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Les ciutats
Com es pot veure pel títol, les ciutats tractades són
poblacions que tenen una importància intermèdia dins
l'estructura urbana de cada país. Es tracta d'unitats que
tenen un caràcter i una identitat pròpies i que fins ara han
estat més o menys independents de les ciutats veïnes. Totes
tres són caps comarcals amb una àrea d'influència que en
certa manera avui comença a estar amenaçada per la
presència molt pròxima de la ciutat metropolitana respectiva. Pel que fa a l'activitat econòmica, tenen com a activitat principal el sector terciari, però tant la industria com
el turisme hi juguen un cert paper. En els darrers decennis
han sofert un important augment demogràfic degut, en
gran part, al lloc estratègic que ocupen en relació amb les
vies de comunicació.
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Taula 1: Algunes dades de presentació de les tres ciutats
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Foto 8: Integrac ió de tres tipus de circul ació (bicicl etes, via nants i cotxes) amb un tractament
dife renciat de l'espai dedicat a cadascun , que n'augmenta així la seguretat. Bed burg

(República Fede ral d'A lemanya)

Foto 9: La congestió dels vells carrers estrets de G ranollers obliga a establir di reccio ns úniques

(Foto: Rambo[)

(Foto: autor)

Finalment, cal comentar que la comparació de les tres
ciutats ens ha permès l'observació de medis socials i legals
diferents per poder arribar a definir la influència d'aquests
aspectes en la recerca de solucions als problemes de circulació de les ciutats d'aquestes característiques (taula 1).
Alguns dels elements
més importants de la comparació

Política d'aparcament
L'estacionament ha d'estar planificat segons un concepte general. Si la intervenció es fa solament vers una direcció
(per exemple: el pendular), reduint el nombre de places de
llarga durada, aquestes mateixes places lliberades engendraran, en particular dins la zona comercial, un important
augment de la circulació que va lligat al moviment (destinació/origen) de la zona de compres, el que no vol pas dir
una disminució dels problemes. Les disposicions contra
altres tipus de trànsit han de ser preses també en el mateix
moment i la coordinació entre elles és indispensable.
La creació d'aparcaments subterranis al centre de la
ciutat o la seva ampliació de capacitat motiva també una

certa circulació pel centre i per tant per ella mateixa no
dóna satisfacció als problemes de col·lapse i de contaminació. A fi de no afavorir la utilització del vehicle privat
per anar al centre, cal una estabilització del nombre de
places d'aparcament (o una disminució), i en paral-lel,
una millora del transport públic.
És importantíssim que els municipis prenguin consciència del valor de la gestió de les places d'aparcament
com a mitjà per a la lluita contra l'asfíxia del centre,
actuant sobre la diversitat de les característiques segons
qui utilitza la plaça d'aparcament, i també sobre la gestió
de les tarifes segons aquestes mateixes característiques.
Finalment, una coHaboració intermunicipal és indispensable, sobretot per a establir mesures lligades al trànsit
dels pendulars (gent que viu a les rodalies i treballa a la
ciutat) i la localització dels aparcaments perifèrics.

El transport públic
La conclusió de l'anàlisi d'aquesta mesura és clara: en cap
de les tres ciutats el transport públic no és atractiu per a la
població. El gran problema són les llargues esperes (30 minuts),
que són una pèrdua de temps en ciutats d'aquestes dimensions.
R.C.G. n" 13 • desemb re 1990 • vo lum V
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Fo to 10: Plaça central de la ciutat de Mo nthey (Su'issa) creuada per una carretera principal. Amb aqu est nou tractament arqu itectònic els cotxes travessen lenta ment i els vianants circulen amb
seguretat
(Foto: autor)

A causa de l'evolució recent i de les noves necessitats
de les ciutats mitjanes, en general, es pot dir que s'ha
cuidat molt poc el funcionament del transport públic.
Les distàncies no són gaire grans, però per altra banda
la utilització del cotxe en desplaçaments curts és més
freqüent que a les grans ciutats, on aquests desplaçaments
es farien a peu.
Hem vist com a les tres ciutats, encara que tinguin una
política d'aparcaments a la perifèria, aquesta no va lligada
a una organització paral-lela d'aquestes zones amb el servei
del transport públic. Podríem trobar-hi una explicació en
el fet que a moltes d'aquestes ciutats la perifèria és troba
R.C.G. no 13 • desembre 1990 • volum V

a S o 10 minuts a peu del centre, una distància acceptable
si els itineraris per als vianants s'han organitzat bé i són
agradables i atraients. Si no, tothom continuarà intentant
arribar al centre amb el seu cotxe. De totes maneres, seria
desitjable que es fes una coordinació amb el transport
públic, ja que s'han de tenir en compte les necessitats de
la gent que visita la zona i que hi va a comprar.
És important que el municipi accepti les despeses
suplementàries d'un servei més eficaç: un transport amb
petites unitats, més constant i sobretot més coordinat amb
els altres transports (tren, cotxe privat i autobusos regionals). Una condició estratègica d'aquesta organització és
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Foto 11: Aquest carril bus de Granoll ers faci lita l'entrada a l'es tació d'auto busos
(Foto:]. Ruiz)

Foto 12: L'eix Sant Esteve-Girona havia estat via de ronda de Granollers

la recerca de terrenys aptes per a aquest nus o nucli de comunicacions. En aquesta operació la coHaboració intermunicipal és essencial, ja que una organització comuna pot reduir
les despeses, i els usuaris d'aquesta plataforma d'interfície
seran en gran part els habitants dels municipis veïns.

mesures molt lentes, i una vegada més ens fa recomanar
la necessitat d'una complementarietat entre les accions.

Circuits dissuasius per a la circulació de trànsit
S'ha de comprendre que tant si s'aconsegueix que la
circulació de trànsit passi per certs itineraris ja previstos
com si no, la millora només serà temporal (més o menys
deu anys). Normalment el tràfic de trànsit serà substituït
pel de destinació/origen si no es prenen altres mesures
complementàries.
S'ha de pensar que el fet de crear una nova estructura
és una manipulació exterior del sistema existent. En unes
altres proporcions aquesta operació ja ha estat feta a les
grans ciutats (vies de circumvaHació). Les ciutats intermèdies encara poden incorporar certs elements (grans obres)
al seu sistema, mentre que a les grans ciutats moltes actuacions ja no són possibles. Per això les ciutats d'aquestes
dimensions tenen un marge de maniobra més gran que les
ciutats grans i poden aprofitar-se de l'experiència de les
altres, i veure que aquesta mesura per ella sola no soluciona res, solament condueix a una situació d'atzucac.
D'altra banda, el fet que aquest tipus de construccions
depenguin d'altres instàncies administratives, fa que siguin

(Foto: ]. Ruiz)

Comparació dels esquemes del procés
de planificació: percepció,
concepte i realització (figura 2)
A nivell de constatació o percepció, cal remacar que a
les tres ciutats aquesta es fa des dels serveis tècnics de
l'administració municipal respectiva. En cap dels tres casos
no hi ha hagut cap acció de la població per fer pressió i
obligar l'administració a enfrontar-se amb una situació.
Podríem afegir que aquesta constatació es fa d'una manera
molt parcial i és després d'una primera anàlisi que es
troben les interconnexions amb altres problemes de la
mateixa ciutat.
Pel que fa al desenvolupament del concepte, es presenta molt diferentment a cada ciutat quant a la seva formulació analítica. Es pot parlar, per exemple, d'una concepció
global o general del problema a Sierre, que contempla tots
els elements del sistema (definit anteriorment), considera
les interrelacions que existeixen, i intenta que les proposicions siguin coherents i conseqüents a tots els nivells. A
l'altre extrem, el cas de Granollers, on es troba una concepció sectorial o parcial sense un control veritable dels efectes
de les proposicions, que difícilment tindran la repercussió
desitjada a llarg terme, amb alguns conceptes implícits que
R.C.G. n ° 13 • desembre 1990 • volu m V
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Fot o 13: La canalització de la circulació és avui correm a totes les ciutats. Granollers

(Foto:]. Ruiz)

Fo to 14: L"adquisició de solars
sense edificar ha permès obrir aparcaments

provisionals a les àrees
de nova expansió de
Granollers
(Foto: Rambol)
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Foto 15: Els dijous, dia de mercat a G ranollers, l'i lla de vianants s'a mpl ia

han anat evolucionant amb el temps, i que actuen segons
la problemàtica del moment.
Segons el tipus de mesures proposades en el concepte,
es pot fer una altra distinció del seu caràcter: el fet de fer
una recerca a l'interior del mateix sistema per trobar les
noves proposicions, o bé, el fet de basar-se en l'ampliació
o suma de nous elements (vies de circumvaJ.lació, aparcaments al centre), que implica sovint un canvi en la
forma d'intervenció. La primera ens parla en termes
Fig ura 2: Esquemes comparatius del procés de planificació a les tres ciutats

Constatació
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M
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§
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o

Realització
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~ @
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(Foto: ]. Ruiz)

qualitatius, mentre que la segona ho fa en termes quantitatius (de capacitat). La comparació dels tres casos posa
en evidència que les ciutats suïsses tendeixen cada cop
més a la recerca de solucions dins del sistema existent.
Aquest canvi d'actitud és degut a una conscienciació
general de la població sobre els temes relacionats amb el
medi ambient. Particularment, Morges presenta una
barreja de les dues característiques: es proposen nous
elements però al mateix temps utilitzant-los per a un
millorament qualitatiu. A la ciutat de Sierre es tenen en
compte, sobretot, els aspectes qualitatius, introduint
mesures de gestió urbanística que tenen com a objectiu
el control del desenvolupament del centre. Finalment,
Granollers basa essencialment les seves accions en una
concepció d'augment de la capacitat.
Un altre aspecte importantíssim del concepte és l'anàlisi
dels actors que realitzen aquest concepte. Més concretament, veure en quina mesura els factors poütics i socials són
incorporats en l'etapa d'anàlisi i planificació. De les tres
ciutats, només Sierre ha incorporat els actors polítics en
l'elaboració del concepte, obrint el procés a tots els interessats amb la creació d'una comissió ad hac. Aquest element
serà essencial per al pas següent del procés, la realització de
tot allò proposat.
R.C.G. n" 13 • desem bre 1990 • volu m V
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mateixos problemes per passar la barrera entre l'etapa de
programació i l'etapa de realització, que només pot ser
superada per una altra obertura a altres actors no tècnics del
procés de concepció. A Sierre s'està portant a terme la
primera fase de les realitzacions, que acabarà el1991, sense
grans problemes a assenyalar. El cas de Granollers presenta
un important nombre de realitzacions, però sempre des
d'una visió molt sectorial. Les accions es prenen de mica en
mica (coup par coup) segons les necessitats. U na coHaboració
molt propera entre els tècnics i els polítics, i un sistema polític que dóna un important poder a l'alcalde i que no facilita
una intervenció directa de la població, són alguns dels
elements que expliquen aquesta manera de fer a la ciutat de
Granollers.

Foto 16: Des dels anys seixanta, la funció comercial del centre ha estimulat els carrers per a
vianants. G ranollers
(Foto :]. Ruiz)

La darrera etapa del procés de planificació és la realització de les accions concebudes a l'etapa precedent. A
aquest nivell la comparació es fa més difícil degut a la gran
diversitat de situacions. Diversitat que troba la seva explicació segons l'estat d'avançament del procés. Tot i això, la
ciutat de Morges permet una anàlisi completa de tot el
procés 3, ja que les realitzacions actuals corresponen a un
concepte definit el1976, de característiques molt semblants
al nou que actualment està en discussió, el qual ha sofert
problemes considerables a jutjar pel gran retard de les realitzacions (aparcament al centre inaugurat el 1989 i illa de
vianants encara en període de prova: més de deu anys per
veure alguna de les accions previstes realitzades). El nou
estudi tracta una altra vegada els problemes tècnics, però
en cap moment no han estat motiu de reflexió els problemes
de realització del pla anterior, i que previsiblement també
tindrà el següent. S'ha creat un nou producte que tindrà els

No.ta:
3. Percepció o constatació/Concepció/Realització.
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Conclusions
Una vegada analitzats els dos àmbits legals que poden
tenir repercussió en el tema que estem tractant (les lleis
sobre la circulació i sobre la protecció del medi ambient),
podem dir que la seva influència en el moment de les decisions i accions en la matèria és feble, encara que evid~ntment
totes les mesures triades han de situar-se dins del marc legal
respectiu. Només en el cas de Morges es pot observar com
la nova legislació sobre el soroll a Suïssa ha estat a la base
de la revisió del Pla Director de Circulació. És previsible que
aquesta nova llei tingui importants conseqüències sobre la
pràctica de la gestió i planificació urbana, però encara és
massa recent per a poder-ho avaluar.
Els grups socials no exerceixen una pressió forta sobre
les administracions (a diferència de les grans ciutats suïsses).
Pel que fa als tres casos estudiats, si les polítiques no arriben
a desenvolupar-se o realitzar-se, no és pas per l'existència
d'una oposició organitzada.
D'una manera general, podem concloure que la constel·lació d'actors dins l'aparell político-administratiu
municipal, la coordinació entre els diferents serveis directament implicats en els projectes de regulació de la circulació i planificació, i la relació amb el representant polític
de cada servei i la transmissió que aquests en fan a la resta
de l'aparell polític del municipi, tenen molta importància
per a la bona marxa del procés. Concretament, com ja s'ha
dit, les característiques de l'estructura legal espanyola
donen més poder a l'alcalde davant els altres actors polítics
de l'administració, el que porta a un més gran nombre de
realitzacions segons la seva voluntat. Una bona relació
entre els tècnics i els caps polítics és suficient. És evident
que aquí també intervé el factor de la composició política
del consell municipal. L'homogeneïtat facilita les coses.
L'obertura de tot aquest aparell político-administratiu
a altres actors és un dels elements més importants per arribar a una explicació de les accions, dels impactes i de les
qualitats d'una política pública. La mateixa obertura del
sistema ens condueix a la teoria sistèmica, la consideració
de tots els elements per la diversitat d'interessos.
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Tota la reflexió sobre la importància d'una concepció
global que considera el sistema en conjunt s'ha revelat
extremadament interessant. Si bé es presenta de manera
quasi completa a nivell teòric en els casos de Sierre i
Morges, es pot veure que a la pràctica hi ha una important
diferència. Prendre en consideració la globalitat del sistema
és especialment necessari per arribar a definir el problema,
però paraHelament cal tenir una estratègia per passar de
la planificació a la decisió. Si aquesta concepció global no
va acompanyada d'una obertura del procés que ajudi a la
comprensió de les accions per part dels grups interessats
(comerciants, ecologistes, població en general, etc.) hi ha
molts riscos que tot allò previst quedi en no res. Per a
realitzar aquest tipus d'obertura el tècnic ha de tenir també
una certa formació que li permeti de treballar amb gent
que no és de l'ofici, i donar així més garanties al producte

a obtenir tant pel que fa a la seva qualitat com a la seva
eficàcia a llarg terme.
Finalment, podem dir que ens trobem davant d'una
situació que té un sistema de funcionament en el que es
privilegia la importància dels tècnics, però dins del qual
no es pot oblidar el bloc polític, que és qui té la darrera
paraula sobre les accions a prendre. Les resolucions tècniques no són objectives ni úniques, ja que tota mesura aplicada té les seves repercussions i afavoreix certs objectius
i no d'altres.
D ata de recepció de l'original: 03.90

Eva Garcia i Balaguer
LlicencU:da en Geografia
Universitat de Barcelona

L'Institut Cartogràfic de Catalunya publica el

CALENDARI 1991
• La Penlnsula Ibèrica al segle XVII.
12 làmines en color de 44 x 54 cm extretes de
l'obra Le Theatre du Monde ou Nouve/ Atlas
(1640·1650) , de Guillaume i Jean Blaeu,
separables del full del calendari per a
poder-les emmarcar.
• Edició trilingüe (català, castellà i anglès) ,
limitada a 1 000 exemplars numerats.
• A la venda a la botiga de l'ICC
(Balmes, 211. Tel. 218 87 58) i a les llibreries
especialitzades. PVP: 3 750 ptes.
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Empezar sobre una base sólida
e

uando se estan estableciendo las bases para la
construcción de un edificio o autopista o de un
sistema completo de infonnación geografica, se
necesita una tecnologia avanzada en topografia y
cartografia. Existe un sistema suficientemente
flexible que contiene una amplia gama de
aplicaciones; una solución que resuelve todas las
necesidades de captura de datos: INTERGRAPH.
Una base sólida para su proyecto
Para mejorar la eficacia en los proyectos o
levantamientos para ingeniería, se requiere:
O Conexión con libretas electrónicas.
O Diseño parametrizado.
O Proyecto, simulación y calculo de redes
geodésicas.
O Modelos di gi tales del terreno.
O Aplicaciones para la implantación y diseño en
ingeniería.
O Aplicaciones para calculo yanalisis de
movimiento de tierras.
INTERGRAPH ofrece estas herramientas como parte
de un sistema total e integrado, para la captura,
gestión, analisis ypresentación de infonnación
geografica. Con INTERGRAPH, todos los ficheros
relacionados con un proyecto fonnan parte de una
base de datos única. La infonnación compartida
ayuda a los distin tos departamentos a comunicarse
adecuadamente, evitando la dbplicación de datos,
mejorando la productividad.
Un compromiso sólido de fonnación y asistencia
Para INTERGRAPH, la fonnación yasistencia al
usuario son temas prioritarios. Apartir del
conocimiento de las tareas cotidianas en topografia e
ingeniería, se consigue mejorar la productividad y la
eficacia, introduciendo adecuadamente los graficos
interactivos. Este compromiso con el usuario ha
convertido a INTERGRAPH en el líder mundial en
cartografia asistida por ordenador.
Empezar con INTERGRAPH supone establecer una
base só! ida, para cualquier proyecto en topografia,
ingeniería o cartografia.
Un sistema único. Todas las soluciones.
Para mas informaeióJl, dirigirse a:
INTERGRAPH ESPANA, S.A.
C/ . Gobelas, 4749 lA FLORIDA
28023 MADRID Tel.: 91- 372 80 17
EDIFICI O UNIBER e/. Aribau, 197-199
08021 BARCELO ATel.: 93- 200 52 99
e/ . Las Mereedes, 8 48930 LAS ARENAS
GETXO (VIZCAYA) Tel.: 94- 463 40 66

Intergraph ~a registered trademark of Intergraph Corporation D One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 35807-4201 U!>'.

INTErG?i\?H

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
UNA INSTITUCIO JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIO

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

Edició digital
L'edició digital s'efectua a través del sistema
gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i
la seva simbologia; també s'utilitza per dissenyar
i controlar els vols fotogramètrics, etc.

Teledetecció
Les imatges
emeses des
de satèl-lit són
rebudes per un
sistema de
procés d'imatges
digitals en color
que permet
d'una forma
directa diferents
tractaments de
les mateixes.

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.

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

Generalitat de Catalunya
Departament de Pol ítica Territorial
i Obres Públiques
Institut Cartogràfic de Catalunya
Balmes. 209-211 - Telèfon (93) 218 87 58
Tèlex 98471 ICCB E - 08006 Barcelona

•
•
•
•

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

geografia 17

LA MAQUINISTA
TERRESTRE Y MARÍTIMA.
Característiques de la força
de treball a Barcelona

Foto 1: Vista aèria dels tallers de la Barceloneta

(Foto: La Maquinista)

En aquest article s'examinen les característiques de la força de treball i les condicions de la seva reproducció, així com la
incorporació d'immigrants a la indústria, a
través de l'estudi de La Maquinista Terrestre
y Marítima, empresa que es considera un
bon exemple de la manera com es va desenvolupar la indústria a Barcelona, dins el
context de l'economia espanyola 1•
Barcelona es va convertir en una ciutat
industrial abans, i en una mesura més gran,
que d'altres ciutats espanyoles, i aquesta
transformació es va efectuar en el si d' una
economia agrària i sense que l'Estat afavorís
la creació i l' expansió de la indústria.
Hi ha dos processos que han configurat
el creixement de Barcelona. El primer és que
els empresaris catalans han hagut d'operar
en mercats inestables, i el segon, que els
empresaris catalans es van veure forçats a
fer-se càrrec de la responsabilitat financera
de la infrastructura i els serveis, que a
d'altres països fou assumida per l'Estat. La
Maquinista, una de les empreses més grans,
fundada el1855, no va assumir responsabilitats respecte del manteniment de les condicions de treball en un sentit ampli. De tota
manera, la major part dels treballadors han
fet el seu aprenentatge laboral mitjançant el
propi treball, i no per mitjà d'un aprenentatge de " formació professional" ni de
programació estatal.
Nota:
1. Agraeixo l'orientació i la cooperació de B RYAN
R OBERTS en la investigació i l'anàlisi del material
aquí presentat. També agraeixo a l'empresa La
Maquinista la gran ajuda prestada per a la realització d 'aquest treball.
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(Foto: La Maquinista)

Fo to 2: Tall ers de La Maquinista, a la Barcelo neta, pocs anys després de la fundació de la fac[Oria

Dintre d'aquest model de desenvolupament industrial, és freqüent que els treballadors s'hagin form at en tallers petits, per
passar més tard a treballar en oficis més especialitzats, o que hagin après el seu ofici directament en una fàbrica. Aquest model ha
implicat una elevada mobilitat laboral entre
les indústries i a l'interior d'aquestes. Per tant,
l'exemple de La Maquinista, que es presenta
aquí, no és un cas aïllat, i a un nivell general
pot argumentar-se que la urbanització de
Barcelona s'ha vist profundament afectada
per la manca d'una participació forta i estable
de l'Estat en el procés d' industrialització.
En prendre La Maquinista com a tema
d'estudi concret, ens hem interessat en particular per la inserció dels treballadors
d'origen rural no català en l'empresa a l'igual
que en el seu aprenentatge industrial i en
l'adquisició de les seves especialitats. Hem
tractat d'esbrinar, doncs, fins a quin punt els
treballadors immigrats han tingut les mateixes oportunitats de mobilitat ocupacional
que els treballadors d'origen català. Una

primera aproximació a les característiques
d'organització del treball ens va fer palès que
si bé a cert nivell hi havia indicadors de diferenciació entre els treballadors d' origen
català i els immigrats, l'origen ètnic no ha
privat la seva organització, i ambdós grups
han col ·laborat en les activitats sindicals .
Un segon aspecte considerat en aquest
article és el de les conseqüències que ha
tingut la nova localització de la fàbrica en els
models de residència dels treballadors.
La localització de La Maquinista a la
Barceloneta, prop d'altres empreses de grans
dimensions i del port, va posar els fonaments d'una comunitat obrera amb una
forta identitat local. La influència de La
Maquinista a la Barceloneta es reflecteix en
la importància que van assolir les xarxes
socials i de parentiu com a mecanismes de
contractació a l'empresa, així com en l'organització política. D 'aquesta manera, l'estreta
relació entre els interessos socials i els polítics va ser un ajut per als treballadors en els
períodes de vagues2.

Amb la nova localització de les instal·lacions industrials de La Maquinista a Sant
Andreu es va produir una dispersió geogràfica de la residència dels treballadors. Una
pregunta que ens vam fer fou fms a quin punt
es podria tornar a produir una situació d'alt
nivell d'integració entre empresa i barri. Sigui
com sigui, l'estudi de La Maquinista representa un aspecte dels models de creixement
urbà: el grau de relació entre l'evolució
tecnològica de la indústria i la morfologia
urbana i l'organització social local.
L'empresa es divideix en tres sectors principals:
El primer el constitueixen els directius i
els tècnics, i és on comença el cicle de fabricació amb la funció de marketing. Aquesta
secció la integren els empleats més qualifi-

Nota:
2. Per exemple, els amos de les botigues no dubtaven
a donar aliments a crèdit als treballadors.
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cats i amb més categoria professional, i pràcticament només els encarregats de la producció hi tenen accés per tal de discutir els
problemes operatius de fabricació .
El segon sector l'integren els tallers, on hi
ha molt poca feina en cadena, fet que implica un elevat nivell d'especialització i, per
consegüent, la necessitat de treballadors
qualificats. El treball s'organitza mitjançant
grups de treballadors, cadascun dels quals
opera en una unitat de producció concreta.
Les tasques de producció les fan petits grups
de treballadors, dirigits per un encarregat i
ajudats per aprenents.
Aquesta organització de la producció en
unitats operatives requereix un sistema de
comunicacions que relacioni els participants diàriament. Molt sovint, mitjançant
aquest procés de comunicació, es transmeten els coneixements del personal més
qualificat als treballadors no qualificats i als
aprenents .
El tercer sector el forma el personal administratiu, i en un dels edificis tenen lloc les
trobades informals entre els treballadors
manuals i els administratius. Les reunions
per a tractar condicions laborals i salarials es
fan en aquesta secció.
L'any 1977 treballaven a La Maquinista
2 578 persones en total, les quals es distribuïen de la següent manera: 569 directius,
quadres i tècnics; 222 administratius i
empleats; 40 encarregats; 1 615 treballadors
manuals, i 132 aprenents.

Els treballadors de zones desenvolupades
industrialment, com el País Basc, no representaven una proporció significativa del
nombre total de treballadors. Aquesta distri-

Lloc

Percentatge Treballadors

Barcelona
Resta de Catalunya
Andalusia

Característiques de la força de treball
En aquest apartat es consideraran fonamentalment dues qüestions: primera, la
participació i posició laboral dels immi. grants a La Maquinista, i segona, la relació
entre indústria i urbanització des de la perspectiva de la residència dels treballadors.
S'analitzaran en primer lloc les característiques contemporànies de la força de treball,
i més tard es passarà a considerar els canvis
que s'han esdevingut durant el període
1940-77 com a resultat de l'evolució econòmica essencial en els últims anys.

33,8

SIS

3,6

55

26,8

408

Aragó

5,0

76

País Basc i Astúries

3,0

46

Castella

12,6

192

Galícia

3,7

ss

Múrcia

7,8

119

País Valencià

2,8

43

Illes

0,8

13

Total

99,9

1 522

Taula 1: O rigen dels treballadors de La Maqu inista (1977)
Font: Arxius de La Maqu inista . Elaboració: autor

Lloc

La força de treball el1977
L'any de referència la composició de la
força de treball de La Maquinista (taula 1)
mostrava un elevat nombre de treballadors
immigrats de les regions andalusa i castellana, que es troben lluny de Catalunya,
mentre que regions més properes, com
l' Aragó o el País Valencià, hi contribuïen
amb menys personal.

(Foto: I CC) (Font: La Maquinista)

Foto 4: Escola d'aprenents. Vista exterior

Percentatge Treballadors

Catalunya urbana

34,1

519

Catalunya rural

3,4

51

Espanya urbana

8,1

123

54,4

828

100,0

1 521

Espanya rural
Total

Taula 2: O ri gen rural i urbà dels treballadors manuals de La
Maquinista

Font: Arxius de La Maquinista. Elaboració: autor

bució és un reflex d'una altra, més general,
dels immigrants a la ciutat.
Les dades de la taula 1 demostren que el
caràcter desigual del procés d'industrialització a Espanya no ha minvat en períodes
recents i que, per tant, el desequilibri regional s'ha mantingut malgrat l'existència d'un
procés de planificació regional.
Aquest model de migració des d'àrees
llunyanes i d'ocupació és semblant al que
caracteritza el procés d'urbanització de
molts països llatinoamericans (ROBERTS,
1981, pàg. 215), i d' altra banda contrasta
amb l'experiència d'economies de països de
capitalisme avançat, com Anglaterra. A
Manchester, per exemple, els treballadors
que requeria l'economia durant el procés
d'industrialització procedien principalment
de la migració d'àrees agràrio-industrialitzades properes, a excepció dels irlandesos,
que van representar una àmplia proporció
dels treballadors no qualificats (ROBERTS,
1981, pàg. 197).
Els treballadors de La Maquinista són
principalment d'origen rural, en especial els
nascuts fora de la regió catalana (taula 2).
Aquest fet referma la importància de
l'estructura rural en el model d'urbanització
de Barcelona, ja indicada.
Les entrevistes fetes a treballadors de La
Maquinista indiquen que no hi ha un sol
model de migració, encara que, en general, es
va efectuar amb recursos econòmics escassos.
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Foto 5: Forn Fo fumi

(Foto: I CC) (Fo nt: La Maquinista)

Foto 6: Tallers de la Barcelo neta. Foneria

(Foto: ICC) (Font: La Maquinista)
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En alguns casos el trasllat es va efectuar directament des del lloc d'origen a Barcelona, i en
d'altres els treballadors van adquirir alguna
experiència a la indústria de la construcció o
a tallers industrials de ciutats de dimensions
mitjanes de províncies situades entre el seu
lloc d'origen i Barcelona.
Una petita proporció dels treballadors
havia emigrat alguns anys al nord d'Europa
per treballar a fàbriques importants.
En general, ha estat Barcelona el lloc on
s'ha desenvolupat la trajectòria laboral de la
major part dels entrevistats. És evident que
l'elevat nombre d'indústries de petites dimensions va proporcionar als treballadors
no qualificats l'oportunitat d'adquirir experiència en un taller petit abans d'entrar a
treballar en una fàbrica més especialitzada.
De fet, una àmplia proporció del personal
havia treballat en un taller o fàbrica abans de
col ·locar-se a La Maquinista. Només el
9,6% dels treballadors no tenia experiència
prèvia laboral a Barcelona. D'altra banda, el
40% havia tingut una col·locació abans
d'entrar a La Maquinista, el30,3% n'havia
tingut dues i el 19,8% havia tingut tres o
més col·locacions anteriors. Així, doncs,
l'adquisició de la qualificació professional es
va fer en una o més fàbriques, sobretot per
mitjà de l' experiència laboral, i no mitjançant l'aprenentatge "formal".
Del total de la força de treball de La
Maquinista l'any 1977, la proporció de treballadors manuals nascuts a Barcelona o a la
resta de Catalunya era del 37,5 %, en comparació amb el62,5% de treballadors nascuts
a d'altres regions del territori espanyol. Per
contra, entre els treballadors no manuals de
l'empresa (on s'inclouen directius, quadres
i treballadors de "coll blanc") hi havia un
72,6% de nascuts a Catalunya i un 37,4%
d'immigrats. La comparació entre les xifres
de treballadors manuals i d'empleats de "coll
blanc" demostra que els nascuts a Catalunya
tendeixen a ocupar un status més elevat que
els immigrats en l'estructura laboral.
El1977l'estructura laboral dels treballadors manuals es distribuïa en un 73,2%
(1 115 treballadors) de qualificats, un 26,5%
(404 treballadors) de semiqualificats i un
0,3 % (4 treballadors) de no qualificats.
Aquesta estructura de qualificacions mostrava dues característiques importants: un
elevat grau de qualificació dels treballadors,
en general, i una relativa homogeneïtat en les
seves qualificacions.
La segona qüestió important és la que
considera les relacions entre la indústria i la
urbanització per mitjà dels models de resi-
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Foto 7: Conjunt dels tallers a Sant Andreu

dència dels treballadors de La Maquinista.
Per bé que s'ha esmentat un procés d'expansió urbana del centre a la perifèria, paral·lel
a la nova localització de la indústria\ no és
prou clar fins a quin punt els treballadors
industrials viuen a prop de les fàbriques en
què estan empleats. En el cas de La Maquinista, podem observar que la majoria de
treballadors viuen en els barris perifèrics de
Barcelona, però no necessàriament a la vora
de la fàbrica.
Només el9,65% dels treballadors viu a la
zona de la Ciutat Vella i els sectors adjacents,
mentre que el36,5 % s'està a zones intermèdies i el53,7% viu a la perifèria. Si mirem la

taula 3, comprovarem que només el27,8%
viu a barris propers a la fàbrica (que es troba
a Sant Andreu), mentre que la resta ho fa a
distàncies relativament considerables.
Suggereixo que entre els treballadors hi ha
tendència a viure a les zones d'edificació
recent, sense importar la proximitat al lloc de
treball. De fet, és interessant observar que el
16,9% viu a l'Hospitalet, una població que
es troba a l'altra punta de Barcelona.
Hem vist que els treballadors immigrats
constitueixen una part important de la força
de treball, que la majoria són d'origen rural,
que el seu procés d'aprenentatge professional s'ha desenvolupat en els llocs de treball

i que viuen a diverses zones de Barcelona,
sobretot a la perifèria de la ciutat.
Aquí trobem semblances importants amb
el cas rus, com la presència d'un proletariat
jove d'origen rural, disposat a canviar d'actituds i a convertir-se en treballadors qualificats, a les grans ciutats industrials. No
obstant, cal assenyalar una profunda diferència entre el proletariat rus i l'espanyol: es
tracta de la inestabilitat que fins a èpoques
recents ha tingut el treballador espanyol. A
Rússia, i en particular al districte industrial
de Vyborg, els obrers es concentraven a les
indústries de les zones on vivien, i en les
quals s'havien organitzat políticament l'any
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afores de la ciutat ha facilitat la mobilitat
laboral i urbana entre els treballadors.

Lloc

Percen tatge

Zones del centre tradicional
(Ciutat Vella 3,1)
(Barceloneta 6,6)
(Poble Nou 8,7)
Zones intermèdies
(Sant Andreu 12,6)
(Bon Pastor-Meridiana 15,2)
(Verdum 15,6)
Zones perifèriques
(Santa Coloma 14,5)
(Sant Adrià-Badalona 6,7)
(l'Hospitalet 16,9)

Canvis en la força de treball
A continuació s'analitzaran les variables
origen, qualificació i models de residència de
la força de treball. D'aquesta manera
s'observarà fins a quin punt les característiques actuals dels treballadors s'han
mantingut al llarg del temps. S'han seleccionat sèries temporals de deu anys, amb
l'excepció de la taula 4 que és de cinc anys.
Amb això, es vol demostrar que els treballadors immigrats han constituït un element
constant de la força de treball a Barcelona i
del seu procés d'urbanització.
La taula 4 mostra que la presència de
treballadors immigrats a la força de treball
de La Maquinista ha estat constant des dels
anys quaranta.
El percentatge d'immigrants ultrapassa
lleugerament el de treballadors nascuts a
Catalunya, malgrat que la proporció
d'immigrats era més gran durant l'últim
període esrudiat4 • Això suggereix que els
nascuts a Catalunya potser no tenen tanta
representació en la força de treball manual
com en els serveis i en les feines administratives. Si fos així, podria suposar-se que a la
ciutat de Barcelona ha tingut lloc un procés
de mobilitat laboral dels nascuts a Catalunya, els quals, per la seva siruació avantatjosa en el mercat de treball en general (en
part a causa dels nivells de qualificació més
elevats i pel coneixement de la llengua catalana), han deixat un espai als immigrats
d'altres regions en la força de treball manual
de la indústria.
Entre els treballadors barcelonins que van
entrar a treballar a La Maquinista a partir
del 1960, vam observar que en diversos

Total

9,7

36,5

53,7

99,9

Taula 3: Residència dels treballadors (nombre total de treba-

lladors: I 523)
Fom: Arxius de La Maquinista.

Elaboració: autor

casos es tractava de la segona generació dels
immigrats, i que els pares d'alguns ja hi
treballaven. Provisionalment, es pot suggerir
que, en contrast amb els nascuts a
Catalunya, nous immigrats continuen
formant part de la força de treball manual,
mentre que l'afluència d'aquesta mà d'obra
immigrada al mercat de treball tal vegada ha
proporcionat als nascuts a Catalunya certa
mobilitat laboral cap a feines no manuals.
Amb la nova localització dels locals industrials de La Maquinista de la Barceloneta
a Sant Andreu, a les acaballes dels anys
cinquanta, el creixement de la força de
treball de l'empresa mostra un increment
semblant al dels anys quaranta (taula 5).
Al mateix temps és palesa la tendència a
contractar treballadors més qualificats en
els anys seixanta que en els períodes anteriors. Per exemple, entre els treballadors

(Foto: La Maquinista)

In gressat s
en els an ys
1917 (TROTSKY, 1975). La imatge que donen
aquests treballadors és d'estabilitat en el
treball i en el lloc de residència. En canvi, a
Barcelona els treballadors, en la gran majoria immigrats, des de la seva arribada havien
canviat de residència abans d'entrar a treballar a La Maquinista. Aixi mateix, hi ha indicis que la nova localització de la indústria als

1945-49
1955-59
1965-69
1974-76

Barcelona

Resta de
Cat alunya

36,2%
48,1%
42,5%
29,1%

5,6%
2,5%
4,2%
2,1%

Total
Taula 4: Origen dels treballadors al llarg del temps

Immigrats
60,0%
49,4%
53,3%
70,2%

Nombre t ot al
902
790
650
272
2 614

Font: Arxius de La Maquinista. Elaboració: autor

Notes:
3. Des de començaments dels anys seixanta s'ha
desenvolupat una tendència vers la descentralització i la reubicació de la indústria a Barcelona.
Aquest procés fou estimulat per la necessitat de
terrenys i de treballadors, la creació de nous nuclis
R.C.G. n" 13 • desembre 1990 • volum V

industrials i l'expansió de les indústries existents.
Entre el1964 i ell973 un total de 611 indústries
es van traslladar del centre de la ciutat a la perifèria
(FALEGAS, pàgs. 232-234. Sense data).

4. L'any 1970 la proporció d ' immigrats a Barcelona
d e procedència catalana constituïa el 34,5% del
total d'immigrats a la ciutat; a continuació ven ien
els andalu sos que assolien un percentatge del
22,8% (RECOLONS, pàg. 68. 1974).
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Anys

Treballadors

1940
1950
1960
1970
1975

443
882
1 258
1272
1392

Taula 5: Creixement de la força de treball
Font Arxius de La Maquinista. Elabo ració: autor

contractats entre el 1950 i el 1959 que van
esdevenir força de treball estable, només el
19% fou contractat com a operaris qualificats, mentre que la resta fou contractada
de la manera següent: el 6% com a semiqualificats, el 70,8% com a no qualificats i
el 4,2% com a aprenents (un total de 376
treballadors). En canvi, en els anys seixanta
aquest patró es va transformar: dels 254
obrers contractats en aquesta dècada que
van passar a ser força de treball estable a
l'empresa, el 39,5% eren qualificats, el
14,5% semiqualificats, el3,18% no qualificats i el14,3% aprenents.
Aquesta tendència encara fou més evident
en el període 1970-76, quan la proporció de
treballadors qualificats contractats va pujar
al 46,7% . D'altra banda, si es considera la
força de treball inestable, aquesta tendència
encara és més palesa.
El grup de treballadors "inestables" va
disminuir de 855 en 1950-59 a 740 en els
anys seixanta. Dintre d'aquest grup la
proporció de qualificats i aprenents era molt
més alta que a la resta: entre el1960 i el1969,
el43,4% i el37,5%, respectivament, mentre
que el percentatge de semiqualificats era del
6,5% i el de no qualificats del 12,6%.
Aquesta tendència es mantingué durant els
anys setanta, en els quals la rotació laboral
dins la fàbrica fou només de treballadors
enregistrats entre 1970-76; la proporció de
treballadors qualificats que ingressà a
l' empresa dintre d 'aquest grup fou del
44,2%, mentre que tan sols el 3,3% era
personal no qualificat.
Aquestes dades corresponents als anys
més propers permeten advertir dues tendències: primera, l'estabilització del personal, i
segona, la creixent contractació de treballadors qualificats i la reducció de l'ingrés de
mà d'obra no qualificada. Aquest canvi de
l'organització industrial és comprensible en
el context de la transformació de l'economia
espanyola que va tenir lloc en els anys
seixanta, transformació que la va apropar a
la dels països econòmicament avançats i que

suposa una homogeneïtzació de la classe
treballadora pel que fa a la qualificació
professional. Aquest aspecte suscita una
pregunta: fins a quin punt aquesta homogeneïtat en les altes qualificacions suposa una
tendència cap a la desqualificació del treball?
En aquest cas, seria possible esperar trobar
entre els treballadors un sentiment de frustració respecte de la seva trajectòria laboral,
el qual tindria com a conseqüència atribuir
una importància més gran a la capacitat
adquisitiva del seu salari que a l'estructuració del treball i a l'organització de classe.
Això suposaria, per tant, una actitud més
instrumental envers el treball.
Aquestes tendències es van desenvolupar
paraJ.lelament al trasllat de la fàbrica de la
Barceloneta a Sant Andreu. Mitjançant les
entrevistes fetes a l'empresa a directius,
quadres i treballadors, ens vam assabentar
que quan les instal·lacions van passar a Sant
Andreu, s'oferí la jubilació avançada als
treballadors-més grans que no volien deixar
la seva residència a la Barceloneta, i per als
quals resultava incòmode haver-se de
desplaçar.
Es van donar facilitats, per exemple préstecs, als treballadors que volgueren canviar
de residència per tal de viure més a prop de
la fàbrica. Es van edificar un reduït nombre
de blocs de pisos en terrenys propietat de
l'empresa a fi d'oferir habitatges als treballadors, però no hi va haver una planificació
de vi vendes per als treballadors de caràcter
formal i no s'hi va traslladar un nombre
significatiu . En la majoria dels casos els
treballadors van resoldre els seus problemes
de residència amb els propis mitjans, sense
ajuts de l'empresa ni de l'Administració.
Històricament, es pot apreciar la tendència, ja assenyalada, de trasllat del centre a la
perifèria de la ciutat, la qual és més evident
a la dècada dels seixanta, en correspondència
amb l'expansió industrial i del mercat de
l'habitatge. Es evident, per tant, una estreta
relació entre desenvolupament industrial i

Anys
d'entrada
1912-39
1940-49
1950-59
1960-69
1970-76

Centre
tradicional
28,7%
21,3%
18,5%
9,9%
16,7%

urbanització (taula 6).
No obstant, un nombre relativament alt
de treballadors de La Maquinista va romandre als barris del centre tradicional. Aquesta
proporció correspon a personal "inestable".
Quan vam entrevistar dos d'aquests treballadors temporals, que eren fills d'operaris
de l'empresa, van manifestar que els pares
els van aconsellar d'entrar a treballar a La
Maquinista, per la seva estabilitat i perquè
oferia bones possibilitats d'adquirir una
qualificació laboral. En ambdós casos, quan
van considerar que el sou que guanyaven era
més baix que a d'altres fàbriques, van
marxar. Un d'ells encara viu a la Barceloneta, i l'altre se'n va anar de Barcelona. Si
comparem les dades del darrer període amb
les del 1977, podem afirmar que són els
treballadors amb elevada mobilitat laboral,
i no el personal "estable", els que tenen tirada a romandre als barris del centre tradicional de Barcelona.
Mobilitat ocupacional
En aquest apartat considerarem les possibles conseqüències que l' expansió del
mercat de treball i els canvis en l'organització empresarial han tingut pel que fa a la
creació d'un marc per a la mobilitat laboral.
D'altra banda, és interessant fer una consideració de les oportunitats que tenen els
treballadors immigrats (la participació dels
quals ha estat fonamental en el procés
d'urbanització de la ciutat) a l'hora de trobar
feina, en relació amb els nascuts a
Catalunya. El propòsit d'aquest apartat és
il·lustrar la qüestió de fins a quin punt hi ha
una classe obrera diferenciada a Barcelona.
Entre el 1940 i el 1977 tant els membres
de la força de treball existent com els que
marxaren de la fàbrica van experimentar una
mobilitat ocupacional (taula 7). Aquest és
el cas, sobretot, dels treballadors que continuaven coJ.locats a La Maquinista el1977.
Una àmplia proporció dels que deixaren
l'empresa entre el1950 i el1970 eren quali-

Zones
Intermèdia
Perifèrica
47,2%
42,7%
40,2%
39,2%
34,1%

Nombre total
de treballadors

23,9%
36,3%
39,4%
50,1%
48,8%

Total
Taula 6: Canvis en els patrons de residència dels treballado rs

205
1 844
1 288
1144
585
5 066

Font: Arxius de La Maquinista.

Elabo ració: autor
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ficats. Per exemple, del total de treballadors
que van marxar de la fàbrica els anys seixanta, el 60,1 % eren qualificats. Això té dues
implicacions importants: que un percentatge
considerable dels treballadors va adquirir la
seva qualificació mentre era a l'empresa, i
que els qui van marxar de La Maquinista, ho
feien perquè havien trobat feines més convenients. Segons un director de personal de
l'empresa, aquesta era la tendència general
durant els anys que a Barcelona va haver
una gran expansió d'oportunitat laboral.
Aquest mateix director manifestava que els
treballadors qualificats de La Maquinista
troben amb facilitat feines més ben pagades
que les que fan en aquesta empresa a indústries de grans dimensions. Per exemple,
molts van marxar a la fàbrica d'automòbils
SEAT.
Una altra conseqüència important
d'aquest procés de mobilitat laboral fou la
de cobrir les baixes de personal segons les
necessitats de l'empresa. Encara que part
dels nous treballadors van ingressar com a
personal qualificat, molts van trobar a La
Maquinista l'oportunitat d'especialitzar-se
i qualificar-se. Els canvis en les característiques de la mobilitat laboral, que han tingut
lloc històricament, poden estudiar-se establint tres grups: el dels qui es van jubilar
abans dels anys setanta, el dels qui pertanyen al personal "inestable" i el dels qui han
romàs com a membres de la força de treball
i es poden considerar "estables".
Dins del primer grup, és a dir, els que es
jubilaren abans del 1960, la majoria dels
treballadors qualificats van conservar
sempre aquesta categoria (només el6,99%
van ascendir a encarregats); en el cas dels
treballadors semiqualificats, el56,44% van
experimentar mobilitat, i entre els no qualificats, el 91,14% van pujar a una categoria
superior (el2,53%, a encarregats, el24,05% ,
a treballadors qualificats, i el 64,56%, a
treballadors semiqualificats).
Fins a quin punt ha estat això una característica generalitzada?
En el segon grup, el dels treballadors
"inestables", un gran percentatge van entrar
com a qualificats i conservaren aquesta categoria, amb l'excepció del3,4% que pujaren
a encarregats. D'altra banda, els treballadors
no qualificats van passar a una categoria
superior en gairebé el 50% dels casos (el
13,12% a qualificats i el33,75% a semiqualificats) . Però els qui van experimentar
canvis més espectaculars foren els aprenents,
que o bé van passar a ser treballadors qualificats o bé van marxar de la fàbrica, després
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(Foto: La Maqu inista}

Foto 8: Vagons tancats del tipus O RE, per a la RENFE

de treballar-hi un curt espai de temps, amb
la mateixa categoria. Aquest grup, en general, ha experimentat una mobilitat més alta
que els qui hi van entrar com a treballadors
no qualificats.
Malgrat això, la diferència no és gaire
notable, si es té en compte que els aprenents
van tenir un aprenentatge, mentre que els
qui entraren com a no qualificats van adqui-

Període
d'entrada

rir un ofici mitjançant l'experiència laboral.
El fet que molts treballadors van passar a ser
qualificats per mitjà de l'experiència adquirida treballant és un aspecte digne de consideració, perquè implica que tant els treballadors immigrats com els nascuts a
Catalunya han pogut desenvolupar les seves
trajectòries laborals a la indústria sense un
aprenentatge formal. Si aquest model fos

Qualificats

Semiqualificats

No
qualificats

65,9%
41,2%

29,7%
24,4%

0,3%
21,3%

12,5%

283
1 080

65,5%
60,1%

32,5%
8,2%

13,1%

0,4%

395
780

82,3%
59,6%

15,2%
12,1%

8,0%

19,2%

368
620

73,2%
47,4%

25,6%
31,6%

0,7%
3,3%

14,1%

445
135

Aprenents

Nombre total
de treballadors

1940-49

Personal
en plantilla
Baixes
1950-59

Personal
en plantilla
Baixes
1960-69

Personal
en p lamilla
Baixes
1970-76

Personal
en plantilla
Baixes
Total

Taula 7: Catego ria ocupada pels treballado rs en marxar ilo l'any 1977 {perso nal estable i "' ines table .. )
Font: Arxius de La Maqu inista. Elaboració: autor
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general per a la majoria dels treballadors de
Barcelona, reforçaria una consideració ja
assenyalada anteriorment: la mà d'obra ha
estat un recurs barat per a la indústria i per
a la totalitat de l' economia espanyola, per
comparació amb la majoria dels països europeus5.
Abans d'establir conclusions, però, cal
considerar les característiques del tercer
grup de treballadors: els qui han romàs a
l'empresa i constitueixen la força de treball
"actual".
Com es pot veure a la taula 8, la mobilitat
ocupacional d'aquest grup de treballadors
ha estat superior a la dels dos grups anteriors. Això és encara més evident en el cas
dels aprenents, el 96,61% dels quals havia
passat a ser, el1977, treballadors qualificats
o encarregats. El personal que va ingressar
com a no qualificat va passar a qualificat en
més del 50 % dels casos, i una situació
semblant es dóna entre aquells que en entrar
tenien la categoria de semiqualificats. Per
tant, es pot suggerir que La Maquinista ha
estat el lloc on els treballadors han desenvolupat la seva trajectòria a la indústria com a
força de treball manual.

Foto 9: Situació de l'arc que
do nava entrada a la
facto ri a. P ro jec t e

d 'urbanització dels
terrenys qu e La Maquinista ocupava a la
Barcelo neta, executat
pels arquitectes Bo higas, Marto rell i Ma-

ckay
(Foto: I CC)
(Font LA Maquinista)
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Treballadors nascuts a Catalunya i immigrats

Resta per aclarir si els treballadors immigrats han tingut, pel que fa a la mobilitat
ocupacional, les mateixes possibilitats que
els nascuts a Catalunya. A un nivell més
general, la qüestió que pretenem esbrinar és
si hi ha o no una classe treballadora diferenciada que es basi en divisions atenent al lloc
d'origen.
Si a La Maquinista ha existit una mobilitat
ocupacional que ha estat igual per als treballadors nascuts a Catalunya i per als immigrats, podem referir-nos a una tendència
històrica lineal, o es tracta d'un canvi en
relació a les tendències existents en el passat?
A fi de tenir una visió de llarg abast, considerarem primer el grup de treballadors més
antic, el que es va jubilar abans dels anys
setanta, passarem tot seguit a estudiar les
característiques dels qui van marxar de
l'empresa després de treballar-hi alguns
anys, i, finalment, examinarem el personal
que romania a la fàbrica el1977. Les respostes a la pregunta que ens hem fet tindran
importants conseqüències pel que fa a la
comprensió de les relacions entre l'estruc-

Nota:

O

tu ra industrial i l'organització de classe.
Dins del primer grup (treballadors més
antics), els nascuts a Catalunya van entrar a
La Maquinista amb un lleuger avantatge, ja
que entre ells la proporció de no qualificats
i semiqualificats era inferior que entre els
treballadors immigrats (taula 9).
Un cop dintre de l'empresa, però, els
patrons de mobilitat ocupacional són
semblants, si bé els nascuts a Catalunya van
assolir posicions més avantatjoses: el 9,8%
dels treballadors qualificats nascuts a

Catalunya van passar a encarregats, i el
45,45% dels semiqualificats van passar a
qualificats, mentre que entre els treballadors
immigrats aquests percentatges són del
4,7% i el33,33 % , respectivament. Ara bé,
aquestes diferències no són tan grans com
per indicar una discriminació basada en
l'origen ètnico-cultural.
Aquest mateix patró es va trobar en analitzar els treballadors "inestables" (taula 10).
Comparant els percentatges de nascuts a
Catalunya i d'immigrats entre els treballa-

Categoria laboral elt977
Categoria
laboral
en entrar
Qualificats
Semiqualificats
No qualificats
Aprenents
Total

5. Aquest argument ha estat desenvolupat a la meva
tesi doctoral: Urbanization, Working Class Organization and Political M ov ements in Barcelona.

Situació de l'a rc que donava entrada • 11 lac tOtia,

Encarregats Qualificats Semiqualificats No qualificats
1,98%
1,41%
1,88%
4,52%

98,02%
52,11%
49,83%
92,09%

46,48%
47,60%
3,39%

0,69%

32

1060

383

4

Taula 8: Mobilitat ocupacio nal entre els treballad ors estables

Nombre
total de
treballadors
505
213

584
177
1 479

Font: Arxius de La Maquinista. El abo ració: autor
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Foto 10: So lar co rrespo nent
als antics tallers de la

Ba rce lo net a, a mb
l'arc que donava entrad a a la facto ri a
{F o to: La Ma quinista)

Però vegem que succeeix a les altres categories, les dades de la taula JO indiquen que
els immigrats no qualificats i semiqualificats
experimenten mobilitat ocupacional de manera similar als nascuts a Catalunya. D'aquests
últims, el2,88 % dels treballadors qualificats
passaren a ser encarregats, mentre que el
21,28% dels semiqualificats passaren a treballadors qualificats. Per altra banda, entre els
immigrats, el3,82% dels treballadors qualificats passaren a encarregats i el21,28% dels
semiqualificats passaren a qualificats.

dors de les diferents categories, veiem que
hi ha més qualificats en el primer grup
(59,75 % ) que en el segon (48,23%). La
diferència s'explica en part pel percentatge
més alt d'aprenents entre els nasc uts a
Catalunya (20,74% del total) que en el grup
dels immigrats (només el5,15 % del total).
Així, un percentatge més elevat d'aprenents
nascuts a Catalunya va passar a fer tasques
qualificades, mentre que la majoria dels
immigrats (59,26% ) no havien pujat de categoria quan van marxar de la fàbrica6.

Si reprenem la tendència indicada anteriorment, segons la qual s'observa una estabilització dels treballadors, és important
aclarir fins a quin punt, dins de La Maquinista, aquesta estabilització ha afectat de
la mateixa manera els nascuts a Catalunya i
els immigrats. Pel que fa als treballadors
"estables" (els qui han treballat a l'empresa
durant un període relativament llarg i que hi
romanien el 1977), les diferències entre els
dos grups no són massa grans (taula 11).
Percentatges molt semblants de nascuts a
Catalunya (32,2% ) i d'immigrats (34,5%)
van entrar a l'empresa com a treballadors
qualificats. De fet, el segon grup era lleugerame~t superior. No obstant, és més elevat
el percentatge de nascuts a Catalunya que
van entrar-hi com a aprenents, i, en canvi,
un percentatge considerable dels immigrats
s'hi van .coJ.locar com a no qualificats. Com
es pot veure a la taula 11, les diferències de
mobilitat ocupacional dins la fàbrica són
molt petites, i ambdós grups han tingut una
evolució semblant. Per tant, pot argumentar-se que els immigrats han format part del
procés d'estabilització de la força de treball
a Barcelona.
Donat el model de desenvolupament
desigual existent a Espanya, és important
considerar en quina mesura aquest procés
d'estabilització ha afectat la posició dels
treballadors en el mercat de treball atenent
a la seva regió d'origen. Compararem tres
tipus de regions, d'acord amb el seu desenvolupament industrial: el País Basc, com a
exemple de regió desenvolupada industrialment; el País Valencià, com a regió no tan
Nota:
6. L'elevada proporció d'immigrants que van marxar
de la fàbrica sense passar d'aprenents, indica que
van treballar a l'empresa durant un període molt
breu. Pot suggerir-se que constitueixen un grup
altament "inestable".

Categoria laboral en jubilar-se
Immigrats

Nascuts a Catalunya
Categoria

laboral
en entrar

Encarregats

Qualificats

Semiqualificats

Qualificats

9,80%

90,20%

Semiq ualificats

3,03%

45,45%

51,52%

No qualificats

4,17o/o

29,17%

54,16%

Total

11

105

30

(7,38%)

(70,47%)

(20,13%)

Taula 9: Mobil itat ocupacional entre els treballadors jubilats
R .C. .G .
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No
qualificats

12,50%

Total

Qualificats

92

4,17o/o

93,75%

2,08%

33

3,03%

33,33%

60,61%

3,03%

66

24

1,82%

21,82%

69,09%

7,27°/o

55
217

149
(2,02%)

Semiqualificats

No
qualificats

Encarregats

Total

96

7

124

80

6

(3,23%)

(57,14%)

(36,87%)

(2,76%)

Font: A rxius de La Maquinista.

Elabo rac ió: autor
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Categoria laboral en marxar

Categoria
laboral

Nascuts a Catalunya
No
Encarregats Qualificats Semiqualificats qualificats Aprenents Total

Immigrats
No
Encarregats Qualificats Semiqualificab qualificab Aprenenb Total

en entrar

Qualificats
Semiqualificats
No qualificats
Aprenents
Total

0,69%

97,22%
21,74%
28,85%
50,00%

78,26%
23,08%
2,08%

46,15o/o
1,39%

1,92%
45,84%

20
(1 ,24% )

965
(59,75%)"

165
(10,22% )

130
(8,05% )

335
(20,74)

2,88%

520
115
260
720
1615

3,70%

95,42%
21,28%
5,66%
33,34%

0,76%
78,72%
38,68%
3,70%

30
(1 ,93%)

750
(48,23% )

400
(25,72%)

3,82%

655
235
530
135

55,66%
59,26%
295
(18,97%)

80
(S, IS%)

I SSS

Font: Arxius de La Maquinista. Elaboració: autor

Taula 10: Mo bilitat ocupacional entre els treballadors "inestables"

Categoria laboral el 1977
Immigrats

Nascuts a Catalunya
Categoria
laboral

Encarregats

Qualificat~

Semiqualificats

No
qualificats

No
Total

Encarregat~

Qualificats

178

0,94%

99,06%

75

1,46%

48,91%

49,63%

143

1,83%

49,31%

48,17%

147

6,66%

93,33%

Semiqualificats

qualificat~

Total

en entrar

Qualificats
Semiqualificats
No qualificats
Aprenents
Total

100,00%
1,33%

57,33%

41,33%

2,10%

51,50%

46,15%

4,08%

91 ,87%

4,08%

lO

429

103

(1,84% )

(79% )

(18,97% )

0,70%

543
(0,19% )

137
0,69%

IS

628

279

3

(67,89% )

(30,16% )

(0,33%)

Font: Arxius de La Maquinista.

la mateixa categoria laboral). Per tant, es
pot concloure que l'aprenentatge d'un ofici
(qualificació) mitjançant el treball industrial a Barcelona ha reduït les diferències
laborals que comportava el lloc d ' origen
dels immigrats.
De tota manera, aquestes conclusions es
limiten únicament a les característiques de
mobilitat ocupacional dels treballadors
manuals. La mobilitat ocupacional dels treballadors no manuals no entra en els propòsits
d'aquest article, i per a l'anàlisi d'aquest aspec-

438
30

(1,62%)

Taula 11: Mobilitat ocupacio nal entre els treballado rs "estables"

desenvolupada, i Andalusia, com a regió en
vies de desenvolupament.
Els treballadors oriünds del País Basc van
ingressar a l'empresa com a qualificats en
una proporció molt més elevada (el71,2% )
que els originaris d'altres regions (el31,6%
dels valencians, i el34,3 % dels andalusos).
El percentatge de treballadors no qualificats
quan hi van ingressar mostra considerables
diferències entre bascos i valencians (el
29,7% i el 23,7%, respectivament), d'una
banda, i els andalusos (el44,5% ), de l'altra.
Hi ha grans diferències en els nivells de
qualificació, segons el grau de desenvolupament de la regió de la que són originaris.
El que interesa, però, és veure en quina
mesura el treball industrial a Barcelona
ofereix oportunitats per tal de reduir
aquestes diferències. La taula 12 mostra
que les diferències s'han reduït considerablement, sobretot entre andalusos i valencians; l'any 1977 els primers ocupaven una
posició lleugerament millor. En el cas dels
treballadors bascos, la mobilitat laboral ha
estat menys espectacular que en el dels
andalusos, però encara mantenen una posició d'avantatge (el5,1% d'encarregats bascos contrasta amb el 0,6% d'andalusos amb

320

925

Elabo ració: autor

te, ens referirem a PINILLA DE LAS HERAS
(1973-75, 1976-78), qui en els seus estudis
sobre la mobilitat social entre els nascuts a
Catalunya i els immigrats en els darrers anys,
ha observat que els primers, en general,
mostren més tendència a passar dels llocs de
treball manual a les feines no manuals.
A La Maquinista observem una tendència
similar, i podria ser que una important
proporció dels treballadors de "coll blanc"
d'aquesta empresa hi haguessin entrat com
a treballadors manuals. En aquestes cir-

Procedència 1977
País Basc València Andalusia País Basc València Andalusia
Encarregats
Qualificats
Semiqualificats
~o quali!j~:;ts
Aprenents

Total

71 ,2
3,7
29,7
5,4

31,6
34,2
23,7
10,2

34,3
18,6
44,5
2,6

100,00
(38)

100,00
(38)

100,00
(344)

5,1
71,8
23,1

2,6
63,2
34,2

0,6
68,5
30,3
0,6

100,00
(38)

100,00
(38)

100,00
(344)

Taula 12: Mobilitat ocupacional de treballadors immigrats procedents del País Basc, València i Andalusia
Font: Arxius de La Maq uinista. Elabo ració: autor
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Foto 11: Edifici que formava part de l'antiga caldereria dels tallers de la Barceloneta vist un cop que vm ésser enderrocats d ..

edificis annexos

(Foto: ICC)

(Font: LA Maquinisr,,

Foto 12: L'edifici que formava part de l'antiga caldereria ha estat reconstruït conservant la seva silueta. Actualment és un centre
d'ensenyament públic d'EGB i BUP
(Foto: I CC) (Font: La Maquinista)

cumstàncies, s'hauria de suggerir que els
nascuts a Catalunya tenen més oportunitats
de desenvolupar les seves trajectòries laborals fora de la força de treball manual.
Homogeneïtzació, desqualificació
i organització sindical
L'anàlisi precedent ha mostrat l'existència
d'un procés d'homogeneïtzació de la força
de treball a La Maquinista. Una conseqüència important d'aquest procés és la qüestió
de si implica o no oportunitats econòmiques
R.C.G.

0°

13 • desembre 1990 • volum V

similars als treballadors en l'economia urbana mitjançant els salaris. Per tal de discernir
aquesta qüestió, caldrà considerar dos aspectes importants: les diferències salarials
segons la qualificació, i els canvis salarials al
llarg del temps. Si bé el primer aspecte fa
referència al procés d'homogeneïtzació, el
segon proporciona un punt de partida per
a l'anàlisi dels canvis en les condicions de
vida dels treballadors de Barcelona.
El fet que la majoria dels treballadors hagi
adquirit la qualificació mitjançant l'expe-

riència laboral, i no per mitjà d'un aprenentatge formal, suposa que l'homogeneïtzació
i la possible desqualificació de la força de
treball poden tenir, pel que fa a l'organització
de la classe treballadora, conseqüències diferents de les que s'han donat a d'altres països
europeus, on els processos de qualificació
s'han fet per mitjà d'institucions. En aquests
països, els nivells de qualificació han pogut
representar una conquesta social. No
obstant, el concepte de "desqualificació"
(com l'ha anomenat BRAVERMAN, 1974),
continua sent pertinent en el cas de La
Maquinista, ja que assenyala la disminució
del control dels treballadors sobre els processos de treball i l'organització d'aquest.
Els treballadors entrevistats que han estat
coJ.locats a l'empresa durant un llarg període de temps, afirmaven que s'hi ha esdevingut una separació cada cop més profunda
entre les seccions encarregades de dissenyar
i planificar les tasques i les encarregades de
dur-les a terme. La creixent complexitat de
la tecnologia emprada i produïda a La
Maquinista ha accentuat (segons els treballadors, quadres i directius consultats) la
divisió entre directius, quadres i enginyers,
d'una banda, i els treballadors, de l'altra.
El control decreixent de l'organització del
treball per part dels treballadors es va donar,
sobretot, en el període que els sindicats
obrers foren reprimits. Per tant, no fou
possible fer front a aquest procés mitjançant
la lluita sindical. Quan, als anys seixanta, els
sindicats il·legals van començar a negociar
amb les empreses, van concentrar tots els
esforços en els increments salarials. Segons
els informants que treballaven a La Maquinista, en el període que va precedir la
guerra civil els salaris variaven considerablement entre els treballadors qualificats i els
no qualificats. L'any 1978, en canvi, les
diferències salarials segons les diferents categories de treballadors no eren massa grans:
un obrer qualificat guanyava 157,8 pessetes
l'hora, un semiqualificat, 151,3 pessetes
l'hora, i un no qualificat, 148,9 pessetes
l'hora. Per tant, el procés d'homogeneïtzació també s'ha traduït en termes monetaris.
També cal esmentar la importància de
l'organització sindical lliure en la transformació de les condicions de treball a La
Maquinista. Segons els treballadors entrevistats, el sindicat anarcosindicalista fou predominant entre els treballadors no qualificats en
el període prefranquista. Durant la guerra civil
aquests treballadors van col·lectivitzar
l'empresa i es van fer responsables de la
producció i la distribució. El fmal de la guerra
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civil, amb el consegüent període de repressió
de la dictadura, va provocar un buit en l' organització obrera, si bé els treballadors que no
havien estat líders i volgueren romandre a
l'empresa, ho van poder fer (segons testimoni
d'un ex-directiu), i alguns s'hi quedaren.
Quan, al final dels anys seixanta, les organitzacions dels treballadors van tornar a
actuar, de forma iHegal, la majoria dels líders
eren afiliats de Comissions Obreres. Segons
ens van informar els mateixos treballadors,
a les eleccions del 1978 el percentatge de
treballadors que pertanyien a aquest sindicat
era lleugerament superior que el dels afiliats
a la Unió General de Treballadors, en el
qual, d'altra banda, predominava el personal
de "coll blanc". Per 'tant, sembla que s'hi
havia produït una nova divisió entre treballadors manuals i no manuals, que recorda
l'anterior, a l'etapa prefranquista, entre
treballadors qualificats i no qualificats.
Tots dos sindicats han estat preocupats,
bàsicament, per la capacitat negociadora
salarial dels treballadors. Segons la informació recollida en entrevistes, sembla evident
la manca de negociacions sobre canvis en
l'organització de la producció a l'empresa.
Tot indica que primer hi havia més preocupació per la capacitat de negociar (anys
cinquanta i seixanta), preocupació que
després (anys setanta) es va centrar en la
capacitat adquisitiva dels treballadors en
l'economia urbana.
Tornant a l'evolució dels salaris a La
Maquinista, a la taula 13 podem observar
(prenent com a referència els treballadors
qualificats) que, en termes reals, els salaris
van baixar entre el 1940 i el 1951, mostren
un creixement mínim l'any 1952 i continuen
estables (amb l'excepció del 1957) fins al
començament dels anys seixanta. És evident
que, fins a la dècada dels seixanta, el salaris
es van mantenir baixos, a nivells de subsistència, en correspondència amb la naturalesa de l'economia industrial i urbana
d'aquells anys, i que van experimentar un
creixement relativament lent.
Als anys seixanta, encara que els sindicats
obrers romanien en la il·legalitat, van
començar les negociacions entre treballadors
i empresaris, que com a resultat van donar
increments salarials.Si observem l'evolució
dels salaris entre el 1964 i el 1977, advertirem un increment a partir del 1966, que
esdevé més significatiu en els anys setanta.
Entre el1964 i el1969, un treballador qualificat va tenir un increment salarial de 2,6
pessetes per hora, però entre el 1970 i el
1977 l'increment fou de 15,8 pessetes per

(Foto : La Maquinista)

Foto 13: Els treball ado rs de La Maquin ista desenvolupant les seves tasques als tallers

hora. Aquestes xifres reflecteixen la creixent
activitat sindical i el poder de negociació
d'increments salarials amb la direcció.
Conclusions
En aquest article hem vist una de les
conseqüències de la manca de participació
de l'Estat en la urbanització que acompanyà
el procés d'industrialització. Empreses com
La Maquinista, entre d'altres, van formar els

seus treballadors, als quals proporcionaren
els mecanismes d'aprenentatge industrial.
Gran part d'aquests treballadors han estat
immigrants d'origen rural arribats de les
zones més poc desenvolupades d'Espanya,
els quals han adquirit la seva experiència
laboral a la indústria a Barcelona. Si bé
alguns van aprendre els seus oficis mitjançant el treball realitzat a diversos tallers,
d'altres es qualificaren dintre de La Maqui-

Anys Ptes./hora

Anys Ptes./hora

Anys Ptes./hora

Anys P tes./hora

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

1952
1953
1954
1954
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

10,9
8,9
9,9
9,9
9,5
9,4
7,9
7,0
6,6
6,5
6,1
5,8

6,1
6,2
6,2
6,2
6,6
8,7
7,8
7,7
7,7
8,0
7,6
7,1

17,7''"
18,1
19,5
19,3
19,5
20,2
20,9
21,9
23,7
26,6
28,0

31,2
32,6
33,3
33,9
32,5
32,6
33,1
35,2
38,4
36,6
36,0

'' La puja de salaris entre el1963 i el1964 no és real, sinó que és conseqüència del canvi en la definició i
estipulació d'aquests que va establir el "Decreto 55/63", promulgat el1964. Un dels efectes d'aquest decret
fou l'absorció d'algunes primes i plus que abonaven a les empreses com a complement del salari base.

Taula 13: Evolució dels salaris dels treballadors qualificacs a La Maquinista ( 1940-85) (Aquesta sèrie ha estat deflactada en relació
amb l'índex: del cost de la vida elabo rat per l'Jnstituto Nacional de Estadística)
Font: Arxius de La Maquinista. Elaboració: autor
R.C.G.
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nista. Hem observat un procés d'estabilització entre aquests treballadors immigrats,
els quals, en el passat, semblaven constituir
un grup social "inestable". D'una manera
gradual, les diferències entre aquest sector
de la classe obrera i el proletariat català, més
estable i tradicional, s'han anat esborrant.
Durant els primers anys passats a Barcelona,
malgrat la relativament alta mobilitat laboral
i residencial, aquests treballadors han experimentat un grau molt elevat d'homogeneïtat en les condicions de treball i de vida en
general. Unes oportunitats similars de
mobilitat ocupacionai han fet possible que
ambdós grups (els immigrats i els nascuts a
Catalunya) hagin cooperat en organitzacions sindicals. No obstant, sembla que
comença a manifestar-se una nova distinció
entre treballadors manuals i no manuals, i
els nascuts a Catalunya tenen tendència a
estar més representats en la segona categoria.

Dintre de la ciutat, la nova localització de
La Maquinista a Sant Andreu ha comportat
una agudització del procés de dispersió dels
treballadors arreu de Barcelona. El model
residencial dels treballadors ha passat d'estar
concentrat en els barris del centre tradicional de la ciutat, com la Barceloneta, a escampar-se pels barris perifèrics. Segons les
opinions dels mateixos treballadors, això ha
suposat un afebliment de les relacions
socials que els treballadors de La Maquinista
acostumaven a mantenir entre ells i les seves
famílies. Aquest afebliment s'associa, d'altra
banda, amb els models més individualitzats
de consum que s'han desenvolupat durant
les últimes dècades.
Les qüestions més importants al voltant
de les quals han fet pinya els treballadors, ja
no són les relacionades amb l'organització
del treball (com passava a l'època prefranquista), sinó les que afecten l'increment dels

salaris, que fa possible la millora de les
condicions individuals de vida. Suggereixo
que aquest increment salarial no ha suposat
tan sols un canvi en l'èmfasi respecte del
treball (deixar de treballar hores extres o
abandonar una segona col·locació), sinó que
també ha modificat la forma com els treballadors i les seves famílies organitzen
l'economia domèstica i participen en la vida
comunitària.

GARCIA, M. S.: Urbanization, Working Class
Organization and Political Movements in
Barcelona. Tesi doctoral presentada a la
Universitat de Hull, Anglaterra.
PINILLA DE LAS HERAS, E.: Immigració i mobilitat social a Catalunya. ICESB. Barcelona,
1973, 1975, 1978, 1979.
RECOLONS, LL.: La població de Catalunya
(distribució territorial i evolució demogràfica

1900-1970). Laia. Barcelona, 1974.
ROBERTS, B.: "Migration and Industrializing
Economies. A Comparative Perspective", a
Urban Change and Conflic. Harloe, M.
(ed.) . Heinemann Educational Books .
Londres, 1981.
TROTSKY, L. : The H istory of the Russian
Revolution. Pluto Press Ltd. Londres, 1979.
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LA COL·LECCIÓ CARTOGRÀFICA
DE LA BIBLIOTECA
UNIVERSITÀRIA DE WROCUW.
Una eina de treball que és també font
d'interessants investigacions
Característiques generals de la col·lecció
i el seu lloc i la seva importància com a col-lecció
universitària especialitzada
La col-lecció cartogràfica de la Biblioteca Universitària
de WrocYaw és una de les denominades coHeccions especials de la Biblioteca Universitària, segons pràctica habitual
en aquesta mena d'institucions. Es troba a la ciutat vella
de WrocYaw, al carrer de Sw. Jadwiga 3-4 (foto 1). Hi ha
un departament especial, els principals materials del qual
són atles, mapamundis, plànols, esbossos de mapes i
plànols, mapes murals i mapes en relleu de plàstic. U na
coHecció específica digna d'esment és la dels denominats
atles facticis, és a dir, col·leccions de mapes publicats independentment i reunits en un mateix volum enquadernat.
Per la manera com es van originar, la seva natura és
totalment única, i gràcies a aquesta mena d'atles un gran
nombre de mapes rars han estat conservats fins als nostres
dies. El criteri seguit en la confecció d'aquests atles, així
com la personalitat del compilador i fins i tot el personatge
al qual anaven dedicats, dóna a aquesta mena d'obres un
valor històric addicional que no ha d'ésser menystingut
per l'estudiós contemporani.
Una part destacada de la col-lecció la integren edicions
facsímils d'atles i mapes, que complementen la coHecció
des del punt de vista històric. Hi ha un altre grup de mapes
topogràfics de gran utilitat, integrat per imatges cartogràfiques extremadament detallades de petites contrades. La
coHecció cartogràfica de la Biblioteca Universitària és la
més gran i la més antiga de les que hi ha a la Universitat,
i són nombrosos els estudiants de les diverses facultats que
la visiten individualment; els estudiants de cartografia i
de biblioteconomia la visiten en grups un cop l'any.
Per comparació amb altres col-leccions cartogràfiques
poloneses, la que ens ocupa no és pas la més gran per la
quantitat, però sí pel que fa a la qualitat, i sobretot pel que
fa referència als atles dels segles XVI-XVIII. La coHecció
també és molt important des del punt de vista històric per
trobar-se situada a la Baixa Silèsia, fet que es reflecteix en
R.C.G.
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el caràcter i el contingut dels seus materials que tot seguit
descriurem detalladament.
Història de la col-lecció
La història de la coHecció es remunta als temps de
Thomas Rediger, un bibliòfil que va viure al segle XVI.
Gran viatger, dedicà bona part de la seva fortuna a la
compra de llibres, que anaren enriquint ,la seva biblioteca
a la ciutat de Colònia, on vivia. Va morir l'any 1576, quan
només tenia 36 anys, però aleshores la seva coHecció ja
comprenia alguns milers de peces. En el seu testament deixà
la col·lecció cartogràfica a la seva família, que vivia a
WrocYaw, i així mateix disposà que estigués oberta al
públic. L'any 1645 els seus descendents la lliuraren a les
autoritats municipals de WrocYaw, i fou així com el1661
es va fundar en aquesta ciutat una biblioteca municipal
al costat de l'església de Santa Elisabet. Alguns dels atles
encara porten avui l'ex-libris de Thomas Rediger, prova

Foto 1: Biblioteca Universitària de WrocYaw, on hi ha les col· leccions especials, entre d'altres
la col·lecció cartogràfica
(Foto: autor)
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Foto 2: L'ex-libris de To mas Rediger, fundador de la col·lecció de la Biblioteca U niversitària
de WrocYaw
(Foto: autor)

que el seu origen es remunta a l' època del fundador de la
coHecció (foto 2). La biblioteca de Rediger es va ampliar
al llarg dels anys mercès a les contribucions de nombrosos
erudits i bibliòfils. En aquella època hi havia dues biblioteques municipals més a WrocYaw, una al costat de l'església
de Santa Maria i Santa Magdalena i l'altra al costat de la
de Sant Bernardí. La biblioteca de Santa Maria i Santa
Magdalena florí durant el segle XVII, quan fou enriquida
amb la biblioteca del noble txec Karol von Zerotin. Un
altre esdeveniment important en la història de la biblioteca
fou la secularització de les propietats dels ordes religiosos,
decretada pel rei de Prússia Frederic Guillem III el 30
d'octubre del1810. Com a conseqüència, la major part
de les biblioteques dels monestirs silesians es van reunir

per tal de formar una gran biblioteca central silesiana, i
s'escollí com a seu de la nova col·lecció el convent de Sant
Agustí, al Piasek. És el lloc on actualment s'aixeca l'edifici
que acull les col-leccions especials, i entre elles la cartogràfica, de la biblioteca que ens ocupa. Nou mesos després,
a la primeria del 1811, la col·lecció es convertí en la base
fundacional de la Biblioteca Universitària creada aleshores.
La creació de la Biblioteca anà lligada a la fundació de la
Universitat de WrocYaw, que reuní la Universitas Viadrina
de Frankfurt de l'Oder i la Universitas Leopoldina de
WrocYaw1. Aquesta Biblioteca Universitària ben aviat fou
enriquida amb fons procedents d ' altres biblioteques. Un
esdeveniment important en la història de l'actual Biblioteca
Universitària va ser la unió de les tres biblioteques municipals de WrocYaw en una gran biblioteca municipal durant
els anys 1865-67. Des d'aleshores la ciutat comptà amb
dues biblioteques importants: la Universitària i la
Municipal. Un nou capítol, aquesta vegada tràgic, de la
història de totes dues biblioteques s'inicià amb la Segona
Guerra Mundial. A fi de protegir el fons de la Biblioteca
Municipal, les coHeccions cartogràfiques, entre d'altres,
foren distribuïdes per diverses poblacions silesianes. Es
va perdre una bona part dels atles i dels mapes, dels quals
en tenim una relació mercès al catàleg, que es va conservar,
i a estudis postbèl-lics. També fou tràgic el destí de la
col-lecció cartogràfica de la Biblioteca Universitària: per
tal de protegir-la fou traslladada a l'església de Santa Anna,
a l' altra banda del carrer, on fou destruïda pel foc. De les
fonts postbèl·liques2 es desprèn que es va perdre, entre
d'altres peces, una sèrie molt important de mapes italians
del segle XVP, la primera edició de la Geografia de ·
Ptolemeu, del14 77 4, la primera edició del mapa individual
més antic de Silèsia, de Martin Helwig, del1561 5, famosos
mapes de Mercator de Flandes, del 1540, d'Europa, del
1544, i del món, del15696, l'original del plànol més antic
de WrocYaw, de Barthel Weiner,' del 1562 7, i la primera
edició de la Cosmografia d'Homer, del15308.
Després de la Segona Guerra Mundial les col-leccions
de la Biblioteca Universitària de WrocYaw es van refer amb
les restes de les antigues biblioteques Municipal i Universitària, així com amb fons procedents d'escoles secundàries, oficines governamentals, arxius i biblioteques provincials de Silèsia anteriors a la guerra, de biblioteques
particulars de nobles silesians, com la del príncep George
Rudolph de Legnica, i de cases senyorials, com la del Palau
Sanguszko de Gumniska, prop de Tarnów.

Notes:

1. Aquesta coHecció es descriudetalladament al llibre de KRYSTYNA SzYKuiA: Zbiory
kartografLCZne Biblioteki Uniwesyteckiejwe Wroclawiu. Pàg.198. Wrod aw, 1978.
2. En el llibre mencionat a la primera nota a peu de plana, els articles publicats
després de laSegona Guerra Mundial i relatius ad'altres coHeccions cartogràfiques de Polònia es recullen en un suplement.
3. Vegeu R. V. TOOLEY: "Maps in Italian Adases of the Sixteenth Century, being

a Comparative List of the Italian Maps issued by Lafreri, Forlani, Duchetti,
Bertelli and Others" a Imago Mundi, núm. 3, pàgs. 12-47. Amsterdam, 1970.
4. Vegeu E. LYNAM: The First Engraved A tlas of the World. Th e Cosmographia
oJ Claudius Ptolemeus. Bologna 1477. Jenkintown, 1941.
S. VegeuJ. PARTSCH: Katalog der Ausstellung des X III. Deutschen Geographentages
zu Bres/au. Pàg. 22. Breslau (avui WrocYaw), 1901.
R.C.G.
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La col-lecció del Departament de Cartografia de la
Biblioteca Universitària fou establerta l'any 1949 com una
de les denominades coHeccions especials. Des d'aleshores
la col-lecció cartogràfica ha estat incrementada pels exemplars del dipòsit legal, així com per compres, donacions
i intercanvis.
Algunes peces notables de la col-lecció cartogràfica
de la Biblioteca Universitària de WrocYaw
Abans de començar la descripció de les peces més
notables de la col-lecció cartogràfica de la Biblioteca
Universitària de WrocYaw, voldria subratllar que la feina
del bibliotecari és de vegades tremendament estimulant
i engrescadora, com veurem més endavant. L'abundor
d'atles antics i valuosos en l'actual col-lecció cartogràfica
palesa l'arrelada tradició de col-leccionisme entre els bibliòfils silesians. L'atles més antic de la Biblioteca és la famosa
Geografia de Ptolemeu, editada a Ulm el1482. És també
l'atles més antic de Polònia, i per aquesta raó té el número
u en el catàleg central d'atles a les biblioteques poloneses,
confeccionat per Marian fudynski, Teresa Packo i WYodzimierzZemaitis9.
Entre els atles publicats abans del 1500, és a dir que
formen part del grup dels denominats incunables, hi ha un
exemplar de la Geografia de Ptolemeu impresa a Roma el
1490. La riquesa d'atles de la Biblioteca Universitària es manifesta en la important col-lecció d'obres dels segles XVI, XVII
i XVIII. Per aquest concepte la Biblioteca Universitària
ocupa el primer lloc en el catàleg abans esmentat.
Entre els atles conservats d'aquest període, destaquen
els denominats atles facticis, dels quals ja hem parlat més
amunt; el més important és el confeccionat per Zaharias
(pare) i Amadeus (fill) Machnizky 10 (foto 3). La seva
col-lecció, que inclou prop d'un miler de mapes, plànols,
vistes, dibuixos i taules relatius a les diverses parts del món,
fou enquadernada en set grans volums, cadascun dedicat
a una regió diferent de la Terra. Es va seguir el criteri de
reunir tots els mapes, plànols i vistes d'un país en el mateix
lloc, començant amb els mapes generals i seguint amb els
de les diferents regions, per acabar amb els plànols i les
vistes de ciutats. Pel que fa a la cartografia d'Espanya, al
primer volum hi ha 24làmines de mapes, plànols i vistes.
Entre els autors figuren Visscher, J. a. C. Danckerts, J. B.
Homan o els seus successors, Covens i Mortimer, Schenk
Valk, J. Jansson, D. Funk i J. B. Labanna. Hi ha mapes
generals d'Espanya, així com mapes regionals de Gibraltar,

6. Vegeu A. H EYER: " Drei Mercator-Karten in der Breslauer Stadt-Bibliothek"
a Zeitschrift Jü r wissenschaftliche Geographie. Pàgs . 379-528. Weimar, 1890.
7. Vegeu J. PARTSCH : op. cit., pàg. 42.
8. Vegeu G. ENGELMANN: " Die Kosmographie des Johannes Honter in lhrer
Krakauer Erstfassung" a Studia z dziejów geografii i kartograffi. Pàg. 323.
WrocYaw, 1973.
R.C.G. n " 13 • desemb re 1990 • volum V

Foto 3: La pàgina del títo l principal de l'atles factici més gran de la col·lccció ca rtogràfica de
la Un iversitat de Wrodaw
(Foto: autor)

Navarra, Aragó, Catalunya (foto 4), el Golf de Biscaia i
les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, a més de plànols
i vistes de Madrid, Gibraltar i altres ciutats, procedents
del Theatrum Bellicum de Schenk Valk. És digne d'esment
un mapa d'Espanya anònim i sense data. La resta dels atles
facticis contenen mapes de diferents parts del món, com
Saxònia, Suïssa, Itàlia i la Mediterrània, Europa Central,
amb la majoria de mapes relatius a Alemanya i les seves
províncies, plànols i vistes de ciutats. Es tracta d'obres de
diversos autors dels segles XVI-XVIII.
Alguns dels mapes, plànols i vistes de ciutats són ben
coneguts per haver estat presentats en conferències sobre

9. Centralny katalog zbiorów kartograficznychw Polsce. Volums 1-4. Warszawa,
1961-68.
10. Aquest atles, pel que fa als mapes, fo u el tema del treball presentat a la
Conferència Internacional d'Història de la Cartografia reunida a Dublín, mentre
que les vistes de ciutats es van considerar en la comunicació preparada per al
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clòs a l'atles factici esmentat a l'article

(Foto : autor)

història de la cartografia i de les vistes de ciutats. Donaré
alguns exemples que demostren que encara tenim la possibilitat de fer "descobriments" en les nostres co¡.¡eccions.
La primera troballa important que vaig fer treballant a la
Biblioteca Universitària de WrocYaw fou la vista de Praga
del1562 (fo to 5), un gravat a la fusta bellament acolorit
a mà imprès amb ocasió de la coronació de Maximilià II
per dos impressors praguencs, Jan Kozel i Michael Peterle
d' Annaberg. La primera referència d'aquesta vista que vaig
trobar és la del txec Novotny, i em va proporcionar una
informació sensacional: fins aleshores només es coneixia
l'existència d'un exemplar, conservat a la Biblioteca Reial
d'Estocolm. Aquest fet fou confirmat per una altra font,
un article del conegut estudiós suec Collijn, escrit el1915
i que dóna una detallada informació bibliogràfica d'aquesta
vista. Finalment, el descobriment fou confirmat pel doctor
Ulla Ehrensvald quan vaig presentar una comunicació al
Primer Col·loqui sobre Vistes de Ciutats, reunit a
Lüneburg. La cooperació del doctor Jan Kozak i l'ajut
del doctor Goran Boornhielm, de la Biblioteca Reial
d'Estocolm, han fet possible la confecció d'un llibre sobre
aquesta vista que veurà la llum el 1990.
Un altre exemple de les satisfaccions que proporciona
la feina de bibliotecari és la troballa casual en el fons de
la Biblioteca d'algun document relatiu a una altra peça de
la co¡.¡ecció "descoberta" prèviament. Això és el que em

succeí quan vaig trobar una altra vista de la coronació de
Maximilià II, però aquesta vegada no de la de Praga, sinó
de la que se celebrà a Bratislava un any més tard, el1563,
encara que des del punt de vista històric es relacionava
amb l'escena de Praga. Un altre exemple en aquest sentit
és el plànol de WrocYaw (capital de la regió polonesa de
Silèsia) que porta una dedicatòria a Ferran I i al seu fill
Maximilià II en la qual es fa referència a la coronació del
1562 a Praga, data que és també la de la publicació del
plànol, el primer que mostrava la ciutat detalladament i
que és obra de Barthel Weiner. És lamentable que, a causa
de les vicissituds històriques abans esmentades, a la
Biblioteca Universitària només es conservin reproduccions
d'aquest plànol.
·
La història de la vista del setge de Buda del1686 també
és molt interessant. A l'igual que succeí amb la vista de
Praga del1562, se'n féu esment al Primer Col·loqui sobre
Vistes de Ciutats, reunit a Lüneburg, i va atreure l'atenció
del doctor Rozsa, de Budapest, que fins aleshores només
coneixia l'existència d'un exemplar de la vista, conservat
en una co¡.¡ecció particular de Londres. D'aquesta manera
el doctor Rozsa s'assabentà de l'existència d'un segon
exemplar, mentre que jo vaig tenir la satisfacció de saber
que a la nostra Biblioteca teníem una peça gairebé única.
La feina de recerca prèvia a la presentació de comunicacions a les reunions científiques pot ser molt estimulant
R.C.G. n" 13 • d esembre 1990 • volum V
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Foto S: Vista de Praga del1562, una de les dues existents al món i l'única acolorida; t•aJtra, en blanc i negre, es troba a Escocolm

per als autors. Mentre preparava una d'aquestes comunicacions, per exemple, vaig trobar una raresa, una vista
de Carlovy Vary signada per F. Henricus, a qui vaig poder
identificar mitjançant un llibre molt útil de Nagler, titolat
Die Monogramisten . Hi ha una signatura amagada en la
vista parcial de Carlovy Vary que ocupa l'angle inferior
esquerre de la vista principal, la qual, segons aquell llibre,
correspon a Heinrich F rater, conegut també com a F. H.,
Fr. Henric i Fra. H.
Tal com va passar amb la vista del setge de Buda que
he esmentat abans, una conferència em va assabentar de
R.C.G. no 13 • desembre 1990 • volum V

(Foto: autor)

la raresa del plànol del sector meridional de Viena fet el
1683. Es tracta d'una vista dels treballs de sapa de l'exèrcit
turc, feta per Suttinger. Només hi ha un altre exemplar,
que es troba al Museu Històric de Viena (abans de la guerra
era als Arxius Militars)11.

Nota:

11. Les vistes esmentades aquí, que foren el tema de Ics comunicacions presentades
al Primer i al Segon Col·loqui sob re Vistes dc C iutats, han aparegut als
Lüneburger Beitriige zur Vedutenforschung. Volum primer. Lüneburg, 1983.
El segon i el tercer volums són en curs de publicació.
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Foto 6: Mappe-Monde Nouvelle Papistique, del1566

(Foto: autor)

Foto 7: Mapa de Rússia del
1562, realitzat per Jenkinson, trobat recentrne~t i que fins fa poc es
cre1a no conservat

(Foto: autor)
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U na altra peça gairebé única del fons de la col-lecció
cartogràfica de la Biblioteca Universitària de WrocYaw va
sortir a la llum com a conseqüència d'un treball que vaig
preparar per a una conferència internacional celebrada a
París. Vaig triar el Mappe-Monde Nouvelle Papistique
(foto 6) per a la meva comunicació, i el doctor Frank
Lestringant em comentà que es tractava d'una obra valuosa; amb la seva coHaboració han estat publicats dos treballs
sobre aquest mapa 12 , imprès a Ginebra el1566 i que és una
representació aHegòrica del període de la Reforma protestant, sense cap rigor des del punt de vista geogràfic. El to
del mapa, que té una coloració molt bella, és clarament
antipapista i antimonàstic, i la seva característica més destacada és que es troba situat a l'enorme mandíbula d'un
horrible monstre.
La satisfacció més gran que dóna la feina de bibliotecari
són aquestes troballes, de vegades molt importants, que
fem de tant en tant. Això és el que va passar quan em
proposaren l'adquisició, per a la coHecció cartogràfica de
la Biblioteca Universitària, d'un mapa que, un cop estudiat,

resultà ser el mapa de Rússia del 1562 fet per J enkinson
(foto 7) i descrit per Bagrow i Skelton en la seva History
of Cartography, on se'l considera totalment perdut i només
conservat, amb modificacions, en els atles d'Ortelius i de
De J ode. El mapa fou presentat a la Tretzena Conferència
Internacional d'Història de la Cartografia, on es va confirmar que es tracta, almenys de moment, d'un exemplar únic
al món. Durant la presentació es van mostrar les tres
versions del mapa de Jenkinson: la que acabàvem de trobar
i les dues ja conegudes d'Ortelius i de DeJode. A simple
vista són evidents les considerables diferències que presenten en contingut, descripcions i elements decoratius. El
treball sobre aquest mapa fou publicat a les Actes de la
Conferència u , i una versió ampliada apareixerà a Imago
M undi, iHustrada amb el mapa de J enkinson en color i
les versions d' Ortelius i de De Jode en blanc i negre.
Tinc l'esperança que aquestes notes sobre la coHecció
cartogràfica de la Biblioteca Universitària de WrocYaw
hagin donat una idea de les satisfaccions que pot trobar
el bibliotecari en el curs de la seva feina, i també que deixin
clar que no ens hem de limitar a la mera catalogació de
mapes i atles, sinó que cal que estudiem amb detall el seu
contingut.

Notes:
12. Vegeu F. LESTRINGANT: "U ne cartographie iconoclaste: " La Mappe-Monde
Nouvelle Papistique" de Pierre Eskrich etJean-Baptiste Trento (1566-1567)";
K. SzykuYa: "U ne mappe-monde pseudo-médiévale de 1566", a Géographie
du Mon de au Moyen Age et à la Renaissance, edició de Monique Pelletier,
pàgs. 91-120. Paris, 1989.
13 . "The New ly fo u nd Jenkinson's M ap of 1562" a X II Ith Internacional
Conference on the H istory of Cartography. A bstracts. Pàgs. 109-111.
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DETERMINACIÓ PRELIMINAR
DEL GEOIDE A CATALUNYA

Motivació
Una pregunta natural que hom es fa en relació amb
el nostre planeta és: quina forma té la Terra? Una resposta,
senzilla i aproximada, seria: té forma esfèrica. Però és ben
sabut que la Terra és una mica aplanada en els pols, de
manera que una resposta més acurada fóra de dir que és
un el·lipsoide de revolució al voltant de l'eix de rotació.
Podem mesurar l'aplanament mitjançant el paràmetre
adimensional f= (a e - ap) I ae, on ae és el radi equatorial
de l' el-lipsoide i ap el radi polar. El valor aproximat d'a e
és 6 378 km (vegeu més endavant) i f és proper a 1/300.
Així, doncs, ap és uns 21 km més petit que ae. Però la
forma de la Terra, amb tota la riquesa del seu relleu, és
realment molt més complicada.
Hom pot pensar que podem descriure la forma de la
Terra mitjançant mapes. Considerem, per exemple, el
problema de les alçàries. Per a això cal establir-ne un
origen. Prenem el nivell del mar com a origen. Però la
superfície del mar es mou degut a les onades, als corrents,
etc. Bé, doncs, agafem el nivell mitjà del mar en un punt
donat. A l'estat espanyol hom pren com a referència el
nivell mitjà del mar a Alacant. Si tota la superfície de la
Terra estigués coberta per aigua sense onades ni corrents,
llavors el potencial gravitatori seria constant sobre ella (en
cas contrari les aigües es mourien) i podríem prendre com
a superfície de referència la d'aquest mar global. Com que,
sortosament, hi ha part de la superfície terrestre no coberta
per aigua, podem mesurar l'alçària d'un punt a base d'usar
un nivell i anar progressant cap al punt on volem obtenir
l'alçària. Aquesta alçària que mesurem, H, és l'alçària
respecte a una superfície equipotencial que coincideix
aproximadament amb el nivell del mar, i que s'anomena
Geoide. Però, aquesta superfície és força complicada i
convindria determinar en cada punt l'alçària del Geoide
respecte a un el-lipsoide de referència, N, i així conèixer
l'alçària del punt de la superfície terrestre respecte a
l'el-lipsoide: h = H +N.
Tradicionalment, el Geoide s'ha calculat amb poca
precisió per mètodes astrogeodèsics.
En els últims anys, s'han desenvolupat tècniques de
posicionament global utilitzant diversos satèl-lits (posició
d'un punt en tres coordenades respecte al centre de la
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Terra), que permeten obtenir fàcilment la posició d'un punt
respecte a un cert el-lipsoide de referència. Això fa que els
papers s'hagin invertit, i que, actualment, sigui necessari el
coneixement del Geoide amb gran precisió per poder
deduir alçàries sobre el nivell del mar, sense haver de recòrrer a la nivellació. A continuació expressem els fonaments
i la metodologia que han permès d'obtenir uns primers
resultats sobre el Geoide a Catalunya. Destaquem que, de
moment, només s'han utilitzat dades de tipus gravimètric.
Esperem que mesures addicionals, usant també altres tipus
de dades com el posicionament tridimensional i la deflexió
de la vertical, de les quals l'Institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC) disposarà en el futur, ens permetin d'assolir resultats
de gran precisió.

Fonaments
Anomenarem Vel potencial gravitatori terrestre, i W
serà el resultat d'afegir el potencial centrífug W(x,y,z) =
V(x,y,z)
w2(x2 y 2), on w és la velocitat angular de
rotació de la Terra, que considerem constant, i xyz és un
sistema de coordenades cartesianes directe de tal manera
que l'eix z coincideix amb l'eix mitjà de rotació terrestre.

+f

+

Figura 1: El Geoide és la superfície equipotencial W =

u0

Geoide

N

-------,:¡-'-'"-----~E~H~ipsoide
Oo
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Superfície topogràfica

Normal a l'eHipsoide

Pla tangent a
l'eHipsoide

s

EHipsoide

Figura 2: El punt Q és en la direcció normal a l'eHipsoide i compleix W(P) = U(Q). La distància
de P a Q s'anomena anomalia d'alçària {(P). Per a cada punt Pde la superfície terrestre,
construïm un P 'en la no rmal a l'el-lipsoide i a alçària ((P). El conjunt de tots els P '
fo rma el quasi-geoide

Donat un el·lipsoide de referència, en el nostre cas el
WGS84', queda definit un únic potencial U, anomenat
normal, de tal manera que l'eHipsoide és una superfície
equipotencial, és a dir, en l'eHipsoide U= U 0 (constant).
Així podem escriure W = T + U, on T s'anomena
potencial anòmal o pertorbador. L'avantatge d'aquesta
descomposició rau en el fet que el potencial T és petit, cosa
que ens permet de fer aproximacions lineals. D'altra
banda, T és una funció harmònica complint AT = O, on A
és l'operador Laplacià (A= {)2f{)x2 + {)2f{)y2 + {)2f{)z2).
Quant a les supedícies equipotencials de W, n'hi ha
una que és particularment important, W = U0 , anomenada
Geoide, i que coincideix aproximadament amb la superfície del mar. Com indica la figura 1, donat un punt P0 del
Geoide podem projectar-lo de manera normal a l' eHipsoide i obtenir un punt Q 0 • La distància de P0 a Q 0 és l'alçària del Geoide respecte de l' eHipsoide, i acostuma a designar-se per N. Cal dir que aquesta diferència entre el
Geoide i l' eHipsoide esmentat té un valor absolut inferior
a 100m en qualsevol lloc de la Terra.
El vector gravetat en un punt qualsevol P és g =(grad
W)p i podem definir la gravetat normal com "f= (grad
U)Q, on Q és el punt en la direcció normal a l'eHipsoide
de tal manera que W(P) = U(Q) . S'anomena anomalia de
gravetat la diferència dels mòduls:
Ag=g--y

Nota:
I. Aquest és un dels nombrosos el·lipsoides de referència existents. S' ha triat per

ser un dels millors de què hom disposa.

Figura 2 bis: D efinim les deflexions d e la vertical (~, 1'\) com els angles que formen el vecto r
amb la normal a l'el·lipsoide, en les direccions nord-sud i est-oest, respectivament

g

Semblantment, podem definir l'anomalia d'alçària en
un punt P, ~ (P) com la distància de PaQ.
A partir de l'anomalia d'alçària podem construir una
supedície, que anomenarem quasi-geoide, tal com indica
la figura 2: per a cada punt P de la supedície terrestre,
construïm un P' en la normal a l' el·lipsoide i a una alçària
~ (P). El conjunt de tots els P' forma el quasi-geoide.
Notem que Geoide i quasi-geoide pràcticament coincideixen en el mar. També es poden definir les deflexions de la
vertical (~, TJ) com els angles que formen el vector g amb
la normal a l' eHipsoide, en les direccions del meridià i del
paraHel, respectivament (figura 2 bis).
Es pot veure que les quantitats que hem definit es relacionen amb el potencial anòmal de la següent manera
(suficientment aproximada):

~ =I_,
"Y

(fórmula de Bruns)
()T

Ag=-ar

-r2 T,

1
()T
TJ = - -ry-co_s_'P ~ '

on rés la distància al centre de la Terra, i 'P i À són la latitud i la longitud geocèntriques, respectivament.

Harmònics esfèrics
Donat que el potencial gravitatori V és una funció
harmònica fora de la Terra, AV =O, es pot fer el seu desenvolupament en harmònics esfèrics,
GM

- (-t-tl" (Cnm COS m À+ Snm sin m À) p nm (cos 6)] ,
m: O

V (r, 6, À) = - (1 + L
T

n =2
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Figura 3: Geoide usant OSU89B (la projecció emprada en la representació de les dades no és cap projecció cartogràfica habitual; és només iHustrativa dels resultats)

on e és la colatitud (e = 7T 12- <p ), cnm> snm són els coeficients del potencial i P nm són les funcions associades de
Legendre.
Actualment disposem dels coeficients del potencial
OSU89B fins a l'ordre de 360, calculats l'any passat per
R .H . RAPP, del Departament de Ciència Geodèsica de la
Universitat de l'Estat d'Ohio, a partir del moviment de
satèHits i d'anomalies de gravetat de tot el planeta. Amb
aquests coeficients i la fórmula de Bruns es pot calcular
una primera aproximació del Geoide que mostrem a la
figura 3 .

del model i els mesurats. Aquestes diferències poden ésser
explicades mitjançant variacions dels coeficients del potencial, la qual cosa afectarà les prediccions i, en particular,
el Geoide. El mètode de col·locació mínim-quadràtica
permet, a partir d'amidaments de magnituds arbitràries
relacionades amb el potencial, fer prediccions d'altres
magnituds. Es mostra com un mètode molt flexible per
a extreure informació a partir de conjunts de dades heterogènies. Passem a exposar-lo de forma breu.
Suposem que tenim dos vectors de quantitats aleatòries:

Col-locació mínim-quadràtica
Donat un model de potencial com l'esmentat en la
secció anterior, hom té una aproximació del G eoide com
la mostrada a la figura 3. Per a diverses magnituds observables hi ha diferències entre els valors calculats a partir

que anomenarem respectivament mesures o observacions,
i senyals, i suposem que aquestes quantitats són centrades,
és a dir, que la seva esperança és zero: E(l) = O, E(s) =O.
Considerem també les matrius de covariàncies:
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s = (s¡, .. .,smJT,

Cu = cov(l,l) , Csi = cov(s,l) , Css = cov(s,s).
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Figura 4: Anomalies de gravetat
del BGI
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Figura 4 bis: Anomalies de gravetat proporcionades per A.C ASAS
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La qüestió és trobar una estimació lineal de s de la
forma s= Hl, on H és una matriu m x n de tal manera que
el vector de variàncies de l'error E =
s tingui norma
mínima. Es pot demostrar que la solució d'aquest problema és la següent:

s-

s= estCi/
Aleshores, per aquesta aproximació tenim que la
matriu de covariàncies de l'error és:

e€€ = ess - esteïl els (MORITZ, 1989).
El mètode que acabem de descriure es pot aplicar en
el cas que els vectors l i s siguin quantitats relacionades

40,0-!.- - - - - - - - - - - - - - - - - - . . J

0 ~0

Longitud: graus

3~ 5

Radi equatorial
ae = 6 378136 m
Aplanament
f= 1/298.257
Constant de gravitació
per a la massa de la Terra GM= 3.986005. 1014m3s-2
Taula 1: Ulipso ide de referència WGS84
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Superfície topogràfica

Superfície de referència

Figura 7: Per a les co rreccio ns degudes a la topografia del terreny s'utilitza un model digital
fi fins a una certa distància R, i, més enllà, un model gro ller

Figura 8: El còmput de les correccions de terreny es fa sumant la contribució de prismes
compresos entre la superfície de referència i la superfície topogràfica

Figura 9: Anomalies de gravetat superficials (GA) (la projecció emprada en la representació de les dades no és cap projecció cartogràfica habitual; és només il·lustrativa dels resultats}
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amb el potencial anòmal T. Ara, doncs, el vector l pot
ésser format per observacions d'anomalies de la gravetat,
anomalies d'alçària, deflexions de la vertical, ... i el mateix
podem dir del vector sde prediccions.
Per il-lustrar millor la situació ho escriurem en el cas
que només disposem d'anomalies de la gravetat, i vulguem
calculat l'alçària del Geoide en un punt:

on Cpi = cov(N(P), ilgJ i Ci¡= cov(Llgi, Llg¡)·
Com podem veure, en el mètode de Col·locació
mínim-quadràtica (LSC) és fonamental el coneixement de
les covariàncies, de la qual cosa parlarem més endavant.
També cal dir que hem presentat el mètode LSC en la
versió més senzilla. Habitualment, a la matriu de covariàncies se li afegeix una matriu de soroll, diagonal, on els
elements de la diagonal són les variàncies dels errors en
les mesures. També hi ha versions del mètode LSC que
inclouen paràmetres lineals.
Anomalies de la gravetat
El Dr. ALBERT CASAS, del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la Universitat de Barcelona, ens va proporcionar 2 422 observacions de la gravetat distribuïdes per tot Catalunya d'una
manera bastant uniforme. Aquestes dades corresponen
pràcticament a les que figuren en el llibre Mapa Gravimètric de Catalunya (CASAS, TüRNÉ I BANDA, 1987).
Més endavant, vàrem demanar més dades al Bureau
Gravimétrique /nternational de Tolosa de Llenguadoc,
perquè ens interessava de tenir mesures de la gravetat al
sud de França, a l'Aragó i a la Mediterrània. El BGI ens
va enviar més de 14 000 anomalies de la gravetat a l'àrea
compresa entre els 40° i 44 o de latitud i entre els -1 o i 5°
de longitud. D'aquestes només una mica més d'un centenar corresponen a punts que figuraven a les mesures
proporcionades pel Dr. A. CASAS. Malauradament, a la
Mediterrània les dades són escasses i allunyades de la
costa.
Notem que en el mètode LSC la matriu de covariàncies té per dimensió el nombre d'observacions, i per tant,
com més n'utilitzem més temps de càlcul i més memòria
necessitarem en l'ordinador. D'altra banda, ens interessa
d'utilitzar dades tan equirepartides com es pugui. La solució consisteix a seleccionar les observacions que es troben
a prop d'una xarxa regular. En el nostre cas vàrem prendre
una xarxa de pas 2' .5, i així resulten 1 719 dades que es
mostren a la figura 5. D'elles 1 465 han estat tretes de les
proporcionades pel Dr. CASAS i les restants del BGI. Es
R .C.G. n o 13 • d esembre 1990 • vo lu m V

pot admetre de manera uniforme que la desviació típica
dels errors de mesura és de l'ordre d'1 mgal.
Model digital i correccions de terreny
Com veurem més endavant, és important de disposar
d'un bon Model Digital del Terreny (DTM) per a poder
fer les correccions de terreny sobre les anomalies de la
gravetat i sobre el Geoide. L'ICC ens va proporcionar un
DTM en coordenades UTM de 500 m de resolució que
cobreix tot Catalunya, així com una franja de 25 km de
mar. A la figura 6 mostrem un tros d'aquest DTM. Cal
dir que la batimetria es va obtenir digitalitzant mapes,
expressament per dur a terme el nostre projecte de Càlcul
del Geoide. D'aquí a poc temps l'ICC haurà conclòs
l' elaboració d'un DTM de 15 m de resolució per a tot
Catalunya.
Les correccions de terreny es calculen utilitzant el que
s'anomena un Model Residual del Terreny (RTM). Per
això, a més del DTM ja esmentat en calen altres dos, que
s'obtenen a partir de l'anterior simplement amitjanant.
Ambdós tenen una resolució de 10 km, però un d' ells
amitjanant blocs de 10 km (DTM1), i l'altre, blocs de
50 km (DTM2). El DTM2 serveix de superfície de referència. En cada punt on tenim una observació de la gravetat
calculem la influència del RTM, és a dir del terreny que
hi ha entre la superfície topogràfica que ve donada pel
DTM i la superfície de referència del DTM2. Aquest
càlcul es fa simplement integrant paral-lelepípedes. Per a
grans distàncies del punt de càlcul no és necessari utilitzar
el DTM fi i es pot fer servir el DTM1, per tal d'estalviar
temps de càlcul.
Per fixar idees, pensem que volem calcular la influència del RTM sobre l'anomalia de gravetat en un punt; la
pregunta és: fins a quina distància hem de tenir en compte
el RTM? Es pot fer una prova amb diversos punts, considerant distàncies de 1O, 20, 30, 40, 60, 80, 100 km, i es pot
veure que per calcular la correcció de terreny sobre les
anomalies de la gravetat basta considerar distàncies de 2030 km; més enllà, la influència és en tot cas de l'ordre
d'unes poques dècimes de mil-ligal (1 mgal = JQ-5 m/s2).
No s'esdevé el mateix amb les correccions de terreny del
RTM sobre el Geoide, on sembla que haurem de considerar distàncies de l'ordre de 100-120 km. Per tant, cal
tenir un DTM, encara que sigui groller, en una certa àrea
perifèrica a Catalunya. Aquest model existeix a nivell
mundial i en els propers mesos el podrem utilitzar.
Remove-Restore (RR)
En el càlcul del Geoide, juntament amb el mètode de
col·locació s'acostuma a utilitzar la tècnica RR. La idea és:
a les anomalies de gravetat superficials se li resta la contribució del desenvolupament en harmònics esfèrics fins a
un cert ordre, 360 en el nostre cas. Després, traiem les
correccions de terreny degudes al RTM. El fet d'utilitzar
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Figura 10: GA menys desenvolupament en harmònics esfèrics (SHE) (la projecció empruh en la representació de les dades no és cap projecció cartogràfica habitual; és només il·lustrativa dels resultats)

aquest tipus de correccions de terreny queda clar si
pensem que, en certa manera, el desenvolupament en
harmònics esfèrics fins a un cert ordre, ja porta informació
del terreny mitjà. Una vegada tenim les anomalies de
gravetat residuals, apliquem el mètode de LSC, i després,
restaurem la influència del RTM sobre el Geoide i la
contribució dels harmònics esfèrics. Les figures 9, 1Oi 11
mostren les anomalies de gravetat superficials i els residus
en treure el desenvolupament en harmònics esfèrics i les
correccions de terreny.

es pot atribuir a la no homogeneïtat de la densitat del
terreny. Per tal de solucionar aquest problema, només cal
fer una correcció lineal en l'alçària, que correspon a restar
la recta de regressió. Aquesta correcció es traduirà sobre
el Geoide, després de la col·locació, en un shift d'uns pocs
centímetres.
Després de la correcció lineal, les anomalies tenen una
distribució semblant a una de normal, una mica esbiaixada
cap a valors positius, però que considerem acceptable a
manca de posteriors refinaments.

Correcció lineal
Malgrat que les anomalies de gravetat residuals són
molt més suaus, és a dir tenen una variància molt més petita que no pas les anomalies de gravetat superficials, encara
continuen tenint alguna característica no desitjable. Com
és pot apreciar a la figura 12, les anomalies residuals tenen
correlació amb l'alçària, cosa que no hauria de passar i que

Covariància empírica i model de covariància
Com ja hem esmentat abans, per tal d'utilitzar el
mètode LSC és indispensable de conèixer la funció covariància del potencial anòmal, o equivalentment de quantitats relacionades amb ell com són les anomalies de gravetat o les deflexions de la vertical. Habitualment es
determina la covariància de les anomalies de gravetat
R .C.G. n • 13 • d esembre 1990 • v o lum V
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Figura 11: GA- SHE menys correccions de terreny (fC) {la projecció emprada en la representació de les dades no és cap projecció cartogràfica habitual; és només iHustrativa dels resultats)

Figura 12: Relació entre anomalies de gravetat residuals i alçària
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Figura 13: GA - SHE - TC menys correcció lineal (la projecció emprada en la representació de les dades no és cap projecció cartogràfica habitual; és no més il·lustrativa dels resultats}

perquè són les observacions més nombroses. Per tal de ferho, suposarem que la funció covariància és homogènia i
isòtropa, i per tant només depèn de la distància esfèrica ljl,
i seguirem dues etapes:
- Càlcul de la covariància empírica: s'anomena d'aquesta
manera l'obtinguda simplement amitjanant productes
d'observacions que es troben separades a una certa
distància:
Cov(e) (\jl) =

I b.g b.g1·
'
N

on N és el nombre de productes, i la distància entre els
punts on hi ha les anomalies b.g¡ i b.gj cau en un cert
interval al voltant de ljl.
- Model de covariància: intentem trobar un model de
funció covariància que s'ajusti a la covariància empírica
ja esmentada. Sabem que aquesta funció admet un

desenvolupament en polinomis de Legendre de la
següent forma:
Cov (lj¡) =

Ï, u~~
n=2

R2

Pn (cos ljl)

on ef s'anomenen variàncies-grau, R és el radi mitjà
terrestre i Pn els polinomis de Legendre. Determinar la
funció covariància és equivalent a determinar les infinites variàncies-grau, i òbviament, per tal de fer-ho, hem
de suposar alguna cosa més. En realitat, treballarem amb
un model que només depèn de tres paràmetres, a, A, R 8 ,
de la següent manera:
n = 2, ... , 360
u~= ae~
n >360
uL
A
(.l1J)2n+2
n - (n -1) (n- 2) (n + 4) R
Els E~ expressen l'error en els coeficients del desenvolupament en harmònics esfèrics OSU89B i són coneguts. El
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Figura 16: Geoide (la projecció emprada en la representació de les dades no és cap projecció cartogràfica habitual; és no més iHustrativa dels resultats)
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Covariància empírica
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122,07
90,07
72,28
61,35
50,73
45,23
39,29
34,43
27,02
22,23
19,06
14,90
9,80
4,91
0,74
-5,60
-10,68
-16,48
- 20,92
-23,72
-24,80

122,22
87,38
73,40
63,53
55,03
47,13
39,57
32,31
25,43
19,02
13,20
8,09
3,76
0,27
-2,35
-4,16
-5,19
-5,53
-5,31
-4,64
-3,67

Taula 2: Comparació de covariància empírica i model

paràmetre Rs s'anomena radi de Bjerhammar i té un valor
lleugerament inferior a R.
El mètode utilitzat per a ajustar els paràmetres a, A,
R B consisteix, bàsicament, a linealitzar, ajustar per núnims
quadrats i iterar. Els resultats en el nostre cas es poden
veure a la figura 15 i la taula 2.

Resultats
Arribats en aquest punt, podem ja utilitzar el mètode
LSC per fer prediccions de cotes geoidals o d'anomalies
de la gravetat. L'error local que s'obté és encara gran (1520 cm), si el comparem amb el que tenen altres països
europeus (<10 cm)2. D'altra banda, des del punt de vista
Nota:
2. H. D ENKER, GPS Control of the 1989 Gravimetric Quasigeoid for the Federal
Republic of Germany, i R. F ORSBERG, A New High-Resolution Geoid of the
Nordic A rea. Comunicacions presentades en el 151 Internacional Geoid
Commission Symposium. Milà, 1990.
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Latitud
(graus)

Longitud
graus

H
m

observacions

42,609583
42,470361
42,392972
42,352861
42,313472
42,221361
42,311306
42,120639
42,142472
42,048083
42,098083
42,149806
41,844222
41,952889
41 ,838889
41,932250
41,739750
41,808694
41,739056
41,676528
41,633611
41,634583
41,517833
41,559222
41,483194
41,388056
41 ,435278
41,468250
41,234444
41,174444
41,067750
40,981417
40,739694

1,152444
1,105472
1,689111
2,973778
1,278833
2,234611
2,841028
1,012194
1,476167
2,264444
2,497306
2,871722
0,742861
1,059028
1,539694
2,516583
0,641611
1,277972
1,978222
2,726944
0,933417
1,337722
1,899639
2,504250
0,561111
1,403389
1,592528
2,187250
0,846167
1,470167
0,946722
0,582139
0,715806

1 390,7
1 155,1
1 479,5
85,0
1 134,8
727,6
228,0
590,8
1 221,9
508,3
507,6
135,0
420,3
579,9
906,4
600,0
259,0
500,7
551 ,6
66,8
275,0
537,6
113,6
6,1
209,5
601,3
565,5
25,8
343,1
17,0
100,9
356,0
3,1

43,04
11,86
51,06
13,19
21,02
10,88
17,13
-14,34
38,52
3,84
15,41
7,98
-15,60
7,08
36,17
35,73
-16,54
0,78
25,61
18,15
-17,22
11,53
-13,16
14,64
1,13
29,21
35,08
17,66
12,45
15,17
-8,45
12,40
0,08

Nombre
18 219
21 403
21 608
22 011
25 317
25 610
25 803
29 002
29126
29 402
29 526
29 607
32 702
32 825
33 020
33 312
35 945
36108
36 309
36 513
38 908
39 033
39 217
39406
41 636
41 817
41943
42108
44 507
44 644
47 217
49 713
52 225

Delta G (mgal)
prediccions diferència
34,51
13,90
55,07
13,55
17,55
7,29
17,15
-15,63
32,05
2,22
14,47
10,17
-17,45
7,30
38,02
38,57
-16,01
0,00
26,59
21,41
-17,65
11,83
-11,61
16,37
0,55
30,57
33,02
14,87
10,93
13,66
-10,07
12,93
-0,88

8,53
-2,04
-4,01
-0,36
3,47
3,59
-0,02
1,29
6,47
1,62
0,94
-2,19
1,85
-0,22
-1,85
-2,84
-0,53
0,78
-0,98
-3,26
0,43
-0,30
-1,55
-1,73
1,68
-1,36
2,06
2,79
1,52
1,51
1,62
-0,53
0,96

Nombre: 33
Mitjana
Desviació estàndard

Observacions
12,77
17,86

Prediccions
12,25
17,93

Diferència
0,53
2,62

Taula 3: Comparació entre observacions i prediccions de GA

pràctic, el que interessa és l'error relatiu entre diferents
punts, és a dir l'error de la diferència de cotes geoidals
que estiguin separades per una certa distància. En aquest
sentit, els nostres resultats tenen un error de l' ordre de
1O cm per cada 100 km.
Quant a la predicció d' anomalies de gravetat, els
resultats són francament bons, com es pot observar a la
taula 3.
Nota:
3. Per a una informació més actualitzada sobre l'estat d' aquesta recerca, vegi's la
primera referència bibliogràfica
R .C.G. n .. 13 • d esembre 1990 • vo lu m V

Línia a seguir en els propers mesos3
En primer lloc, cal dir que, d'acord amb la tècnica RR
exposada anteriorment, ara hauríem d'afegir, als resultats
de la figura 16, la contribució del RTM sobre el Geoide,
però actualment no ho podem fer per manca d'un DTM
en la zona perifèrica a Catalunya. Hom espera aconseguir
aquest DTM a través de R. FORSBERG del Nacional Survey
and Cadastre (Charlottenlund, Dinamarca).
En segon lloc, i amb la intenció de disminuir els errors
a la costa, caldria tenir gravimetria en el mar, cosa que esperem rebre de D. ARABELOS, del Departament de Geodèsia
i Topografia de la Universitat de Tessalònica (Grècia).
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Figura 17: Error local en el Geoide {la projecció emprada en la representació de les dades no és cap projecció cartogràfica habitual; és només iJ.Iustrativa dels resultats)

D ' altra banda, l'ICC té planejat d ' iniciar en els
propers mesos una campanya de mesura de deflexions de
la vertical, cosa que ha demostrat ser molt útil en països
en els quals, com en el nostre, la influència de les regions
muntanyoses és important. Tanmateix, actualment, l'ICC
ha començat a fer mesures de posicionament tridimensional i podrem, inicialment, comparar els resultats que es
derivin d'aquestes mesures amb les nostres prediccions de
cotes geoidals, així com, més tard, incloure en el càlcul
d'un geoide més precís, les cotes geoidals que es dedueixen
del posicionament tridimensional.
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HISTÒRIA DE LA VEGETACIÓ
AL PLA DE BARCELONA
EN ELS DARRERS 9 000 ANYS.
Anàlisi pol·línica de
l'antic Estany del Cagalell (DR-1)

Introducció
El Pla de Barcelona és avui en dia una àrea
profundament transformada per la mà de
l'home, fet evident en la urbanització intensiva, les modificacions de la topografia, de
la xarxa de drenatge, etc.; la vegetació és un
dels aspectes que més han patit els efectes
d'aquesta pressió, havent experimentat grans
transformacions.
L'estudi dels grans de pol·len fòssils, dipositats estratigràficament, permet reconstruir
la vegetació natural d'una àrea, així com la
seva evolució. Els grans de pol·len i espores
es conserven en aquelles zones on la humitat
ha estat suficient per evitar la seva degradació (llacunes, llacs, torberes, etc.).
Els tipus de sediments adequats per a
l'estudi pol·línic són abundats al Pla de
Barcelona, on van existir nombroses llacunes
i maresmes. La majoria d'aquestes àrees han
quedat amagades sota el traçat urbà després
d'haver estat dessecades artificialment o
curullades, i actualment només en resten
algunes al Delta del Llobregat !Joto 1).
Amb la finalitat d'establir una hipòtesi
sobre l'evolució vegetal del Pla, presentem
en aquest treball, els resultats pol·línics
obtinguts d'un sondeig que fou realitzat a
l'Estany del Cagalell.

Característiques físiques

del Pla de Barcelona
El Pla de Barcelona és una plana, formada
per materials del Quaternari antic, que
s'estén des del mar fins a les serralades litorals !Joto 2), limitada per la confluència
d'ambdós elements al nord-est (Turó de
Montgat) i al sud-est (Massís de Garraf)
(SOLÉ SABARÍS, 1963) !jigura 1).
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La Serra de Collserola i de Marina estan
formades per un substrat silici, mentre que
al Massís de Garraf predominen les formacions calcàries. La plana alta (entre 120 i 20
m s.n.m.) està constituïda per argiles i graves
del Quaternari antic. Per sota del talús (20m
s.n.m.), s'estenen les formacions deltaiques
del Quaternari recent (SOLÉ SABARÍS, 1963 ).
El Pla presenta una precipitació anual de
598,4 mm, distribuïda en dos màxims a la
primavera i a la tardor. La temperatura mitjana
anual és de 16,4 ac (RAso NADAL, 1972). El
règim climàtic és clarament mediterrani, amb
tres mesos secs a l'estiu (figura 2).
La pressió de l'home ha estat la causa que
les comunitats vegetals més esteses actualment al Pla siguin, per una banda, les pine-

des, que ocupen àmplies àrees de les serralades litorals com a resultat de la degradació
de la vegetació natural i de la reforestació. Per
altra banda, hi són àmpliament representades
les associacions vegetals resultants del procés
de degradació de la vegetació original: brolles
i prats secs !Joto 3). Cal destacar, també,
l'existència de conreus al Delta del Llobregat
i de comunitats nitròfiles i ruderals.
El Pla està dividit en dues àrees de vegetació potencial al nord i al sud del riu
Llobregat: el país del Quercion ilicis (domini
de l'alzinar) i el país de l'Oleo-Ceratonion
(domini de la màquia litoral de llentiscle i
margalló). Dins el país d'alzinar predomina
l'associació Quercetum ilicis galloprovinciale, en particular les subassociacions pista-

Foto 1: Vista de la llacuna del Remo lar, al Delta del riu Llobregat. En aquesta àrea es conserven alguns dels estanys que antigament
ocupaven una extensa àrea del Pl a de Barcel o na
(Fo to: A. Solà )
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Figura 1: Mapa del Pla de Barcelona, o n s'assenyalen les principals unitats topogràfiques

cietosum, cerrioidetosum i suberetosum
(BOLÒS, 1962; FOLCH, 1981).
Material i mètodes
L'àrea estudiada és l'antiga llacuna anomenada Estany del Cagalell, situada entre la
muntanya de Montjuïc i els turons que des
del Mons Taber s'estenien vers el sud, de la
qual es poseeix documentació del segle XII
(CARRERA$ CANDI, 1909). Al segle XIII la
llacuna havia començat a reduir-se de
dimensions, i probablement desaparegué del
tot als segles XV-XVI, ja que no fou representada als primers mapes de la ciutat de
Barcelona (GALERA et al, 1982).

El sediment per a l'anàlisi poHínica s'obtingué d'un sondeig realitzat al carrer Nou de
la Rambla, núms. 47-59, de Barcelona (coordenades UTM 430 950 i 4 581 200 del Mapa
Topogràfic del Territori Metropolità de Barcelona, escala 1:10 000), a una alçada de 6,5 m
s.n.m. ifigura 3). El sondeig fou realitzat amb
una sonda Craelius de rotació amb broca de
86 mm de diàmetre i camisa interior de PVC.
S' extregueren dues mostres per a la realització de datacions absolutes pel mètode de
carboni 14. Els resultats obtinguts foren els
següents:
-13,5/-13,7 m: 7 400 ± 90 BP (UBAR-132)
-15,5/ -15,8 m: 8 570 ± 470 BP (UBAR 133)1

Foto 2: Vista del sector central del Pla de Barcelona des de la Serra de Co llserola. Al fons, l'elevació de Mo ntjuïc

El sondeig fou mostrejat cada deu centímetres en aquelles unitats litològiques que així
ho permeteren. La presència de nivells sorrencs i de graves, obligà a establir una xarxa
de mostreig més irregular, entre els -12,8 mi
-8,2 m.
El sondeig presenta un primer nivell de
llims i argiles fosques amb matèria orgànica,
entre - 16,10 i -14,2 m, seguit d'un nivell
turbós amb escassa fracció mineral (-14,20 m
a -13,10 m), segueixen argiles grises amb
sorres i abundant matèria orgànica (-13,10 a
-12,80 m), i sorres mitjanes i graves en matriu
argilosa gris-verdosa (-12,80 a -10,75 m),
entre les quals apareixen intercalats nivells
(Foto: autor)
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La determinació taxonòmica dels diferents tipus de pol·len del gènere Quercus
s'ha realitzat seguint criteris de PLANCHAIS
(1962) (fotos 4 i 5)2.
S'ha realitzat l'anàlisi de 28 mostres. El
nombre total de grans de pol·len i espores
comptats ha estat de 21 662, i s'hi han identificat un total de 83 tàxons.
Els valors percentuals dels diversos tàxons
pol·línics han estat calculats prenent com a
suma base la totalitat de grans de pol·len i
espores comptats (PLANCHAIS, 1982, 1987).
El diagrama ha estat dividit en dos sectors.
El primer conté el conjunt de tàxons arboris,
arbustius i lianes (AP) (figura 4), i el segon,
els tàxons herbacis (NAP) i filicals (figura 5).
El diagrama ha estat dividit en zones
poHíniques per facilitar-ne la interpretació.
Els criteris seguits per a la definició de les
zones han estat els establerts per FAEGRI i
!VERSEN (1950). Per a l'àrea mediterrània,
dive~sos autors han apuntat la importància de
les variacions dels diversos tipus pol·línics de
Quercus (PLANCHAIS, 1982, 1987; TRIATLAVAL, 1978; PARRA, 1988), criteris que hem
aplicat a DR-1. Hem tingut en compte,
també, l'alternança dels valors de la suma total
de Quercus (L.Quercus) amb els de Pinus.
Descripció de les zones pol·líniques
Només ha estat possible establir zonacions
en aquell tram del diagrama on la xarxa de
mostreig és contínua (entre -16,50 m i
-12,80 rri). Les mostres del tram superior
han estat descrites aïlladament.

Foto 4: Gra de pol ·Ien de Quercus t. ilex. Fotografia a 600 augments

centimètrics d'argiles grises orgàniques
(-11,50 a -11,20 m). Sobre aquest nivell,
s'han acumulat sorres laminades, fines i
compactes amb llims (-10,75 a -8,50 m), i
llims i argiles ocres amb sorres amb abundant
material detrític (-8,50 a -5,30 m). De -5,30
ma la superfície del terreny apareix material
d' origen antròpic.
Les mostres han estat tractades amb el
mètode d'anàlisi química clàssica (DELCOURT et al dins de Dupre, 1988), amb
concentració en líquid dens (GUILLET i
PLANCHAIS, 1969). El protocol usat ha estat
el següent: He! 35%, filtratge a, 150 J.lm,
HF 70% en fred ( 20-24 hores), Hcl35%
R.C.G. no 13 • desembre 1990 • volum V

(Foto: autor)

(60-70 oq, Lüber (3' a 60 oq, hexametafosfat de sodi, KOH 10% ( 60-70 oq, filtratge
a 7 J.lm, concentració en líquid dens (ZnCl
2, densitat 2), Glicerina 30% i muntatge de
50 J.1} (COUR, 1974).
L'anàlisi microscòpica s'ha realitzat a 600
augments, seguint el mètode de test de riquesa pol·línica a 1/ 4 de la làmina, publicat a la
tesi de CAMBON (1981), amb les correccions
de PARRA (1988). A partir del nombre de
grans de pol·len comptats, s'estableix el
nombre de línies a analitzar. El nombre
mínim de grans de pol·len comptats per a
l'obtenció de percentatges representatius s'ha
establert entre 500 i 1 000 (PLANCHAIS, 1982).

Zona A: -16,20 a -15,10 m
La zona s'inicia amb una reducció dels
valors d'AP (subzona AI). A partir de la
subzona All (UBAR 133, 8 570 ±470 BP),
s'aprecia un increment dels valors de Pinus,
Quercus gr. caducifoli, Corylus i Quercus t.
ilex . En la darrera subzona (AIII) es
produeix un pic en els valors d'AP IT (34% ),
paral·lelament a una reducció de Pinus i
Corylus.

Notes:
1. Les anàlisis de carboni 14 han estat realitzades al
Laboratori de Datació per Radiocarboni de la
Facultat de Química de la Universitat de
Barcelona. OBP = 1950 d.C.
2. Els grans de pol·len del gènere Quercus, han estat
agrupats seguint criteris morfològics. El grup
Quercus t. ilex està format per Quercus ilex i
Quercus coccifera; el grup de Quercus t. suber, per
Quercus suber i Quercus cerris; Quercus gr. caducifoli, agrupa els diferents roures (Quercus petraea,
Quercus pubescens, Quercus robur, etc).

60 ciències de la Terra
Quercus t. ilex. Davallada dels tàxons mesòfils, principalment de Corylus i Fagus.

Figura 2: Ombroclima del Pla
de Barcelona. Extret
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Entre els tàxons herbacis, Poaceae, Apiaceae, Asteraceae liguliflorae, Asteraceae tubiliflorae i les espores, presenten alts valors.
Artemisia, Ericaceae i Fabaceae mostren una
clara tendència al descens.

Pistacia i Quercus t. ilex), així com de
Corylus, A lnus, Salix i Fagus.
Valors continus de Poaceae t. cerealia,
Plantago t. lanceolata, Rumex, Ericaceae i
Espores.

Zona B: -14,60 a -13,30 m
Pic d'AP/T (44%) a la subzona BII,
conseqüència de l'augment de Quercus gr.
caducifoli i Quercus t. ilex. A la subzona
Bill (UBAR 132, 7 400 ±90 BP) es constata
la davallada d' AP!f (21% ), provocada per
la reducció de Quercus gr. caducifoli i Pinus.
En la darrera subzona es produeix un
augment dels valors de tàxons mediterranis
(Cupressaceae, Pistacia i Oiea).
Increment progressiu, a tota la zona, dels
valors de Chenopodiaceae, Cyperaceae,
Poaceae, Asteraceae tubiliflorae i Plantago,
que assoleixen màxims a Bill.

Mostra 12:-12,35 m
Reducció dels valors de Quercus gr. caducifoli, Quercus t. suber i Pinus, i augment de

Mostra 10-8: -11,40 a -11,20 m
Lleuger augment d'AP/T (32%) i de
Quercus gr. caducifoli. Reducció dels valors
de Pinus. Increment dels percentatges de
Pistacia, Corylus, Salix i Abies. Presència de
]uglans i Castanea. Pics de Chenopodiaceae,
Cyperaceae, Poaceae, Apiaceae, Plantago t.
lanceolata, Fabaceae i Espores monolet.
Mostra 7:-10,20 m
Increment dels valors de Pinus, paral-lels
a la reducció de Quercus gr. caducifoli i
Quercus t. suber. S'aprecia també un descens
dels tàxons mesòfils. Entre les espècies
herbàcies, augmenten Poaceae, LPlantago
i Espores monolet.
Mostres 6-4: -9 a -8,20 m
Descens contí nu dels valors d' APIT fins
el20%. Quercus t. ilex i Pinus augmenten,
mentre es redueix el percentatge de Quercus
gr. caducifoli. Al final de la seqüència, els
valors de Pinus són superiors a "LQuercus.
S'aprecia una recuperació dels valors d'espècies mediterrànees.
Augment de Cyperaceae, Asteraceae liguliflorae, LPlantago i Urticaceae.

Discussió
L'evolució de la vegetació al Pla de Barcelona
Dues són les constatacions que cal fer
abans d'iniciar la interpretació paleobotànica

Figura 3: Situació del sondeig Drassanes-1 (DR-1 ). A partir del Plànol Topogràfic del Territori Metropolità de Barcelona, escala
1:1 0 000

Zona C: -13,30 a -12,85 m
Fort pic d'AP ff, que assoleix a CI els
valors més alts del diagrama (51%), provocat, principalment, per l'increment de
Quercus gr. caducifoli i Quercus t. suber.
Paral-lelament, Pinus presenta una forta
reducció (0,5%). A CII s'observa un sobtat
descens de Quercus gr. caducifoli i Quercus
t. suber, mentre Pinus augmenta, presentant
percentatges superiors a "LQuercus. Increment dels tàxons termòfils (Cupressaceae,
R.C.G. n o 13 • desembre 1990 • vo lum Y
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Foto 5: Gra de pol·len de Q uercus gr. caducifoli. Fotografia a 600 augments

del diagrama Drassanes-1 (DR-1), a saber,
els baixos percentatges d'AP /T i les fortes
oscil·lacions de la corba AP/T, I.Quercus,
Quercus gr. caducifoli i Pinus. Aquestes dues
característiques del diagrama poden ser en
part conseqüència del reduit tamany de la
conca estudiada, causa d'una major incidència de la Deposició PoJ.línica Local, és a dir,
del pol·len produït per comunitats vegetals
properes a l'estany QANSSEN, 1973; JACOBSON i BRADSHAW, 1981). La situació
litoral de l'Estany del Cagalell, determina
que la Deposició PoJ.línica Local estigui
constituïda, principalment, per pol·len de
comunitats herbàcies.
El diagrama DR-1 mostra una primera
fase de vegetació, vers el8 500 BP (zona A),
caracteritzada per la presència de Quercus
gr. caducifoli, Pinus i Corylus. Aquesta
combinació de tàxons s' ha constatat, amb
cronologies similars, en d'altres diagrames
realitzats al nord del Pla de Barcelona, com
a l'Alt Empordà (PARRA, 1988), al Rosselló
(P LANC HAIS, 1985) i al Llenguadoc
(PLANCHAIS, 1982, 1987). A Barcelona els
valors de Corylus (2% ) són, però, clarament
inferiors als que s'han documentat a latituds
superiors (p . ex., <10 % a Sant Cebrià)
(PLANCHAIS, 1985 ).
Corylus i Pinus poden ser interpretats
com tàxons colonitzadors, que precedeixen
l' expansió del bosc holocè. A Barcelona,
però, les condicions climàtico-edàfiques són
ja adients al 8 500 BP com per permetre el
desenvolupament d'un bosc dominat pels
Quercus caducifolis.
La instaJ.lació de Quercus gr. caducifoli
R.C.G. n" 13 • desemb re 1990 • volum V

(Foto : autor)

té lloc al Delta del Roine el 10 200 BP
(TRIAT-LAVAL, 1978), mentre que a Palavàs,
al 8 700 BP, aquest tàxon presenta ja un
percentatge del25% (BEAULlEU et al, 1984;
PLANCHAIS, 1987).
Quercus t. ilex es desenvolupa a Padul el
12 500 BP (PONS i REILLE, 1988), i vers el
10 200 BP al Delta del Roine, si bé ací no
assoleix valors continus fins el 8 000 BP
(TRIAT-LAVAL, 1978). A Palavàs, la instaHació
d'aquest tàxon té lloc al 8 600 BP (PLANCHAIS, 1987), mentre a Sobrestany presenta
ja alts valors a la Zona A, possiblement amb
anterioritat alS 000 BP (PARRA, 1988).
L'expansió d'aquests tàxons ben aviat a les
planes litorals s'explica per la possible
existència de refugis de vegetació en aquestes
àrees durant els períodes glacials i tardi glacials . Aquests refugis estan vinculats a
l'existència d'alts nivells freàtics, on la disponibilitat d'aigua edàfica compensa la sequetat
ambiental (BEUG, 1982; ESTEBAN i PARRA,
1984; JuuA i PARRA, comunicació oral).
La presència d'àmplies formacions deltaiques al Pla de Barcelona, (deltes dels rius
Llobregat i Besòs), permet la formació
d'extensos nivells freàtics possibilitant l' existència de refugis vegetats al Pla.
Els elevats percentatges de tàxons mediterranis (Cupressaceae, Pistacia, Cistus, etc.)
a la subzona AI podrien indicar l'existència
de comunitats arbustives al litoral que
s'estendrien en moments d'ampliació de sòls
sorrencs litorals (REILLE, 1984). Per al Delta
del Roine, s'ha apuntat també la possibilitat
que aquests tàxons estiguessin relacionats
amb petits nuclis de 1' 0/eo-Ceratonion en

punts més temperats i, possiblement, de
substrat calcari (TRIAT-LAVAL, 1978). Com
podrien ser, al Pla de Barcelona, les elevacions de Montjuïc i Garraf.
A les zones B i CI s'aprecien pocs canvis
respecte a la zona precedent. Quercus gr.
caducifoli es manté com el tàxon més important en la composició del bosc, arribant a un
percentatge del32% a CI, moment de màxima extensió de la roureda al Pla. Quercus t.
ilex i Quercus t. suber presenten corbes
paraJ.leles a Quercus gr. caducifoli.
L' augment de tàxons mediterranis
(juniperus, Pistacia, Oiea, etc.) a Bill pot
estar relacionat amb la formació d'un nou
cordó litoral, vers el 7 400 ±90 BP (REILLE,
1984). És de destacar, també, l'antiguitat de
l'aparició de Castanea al Pla.
La subzona en representa un moment de
canvi en la composició vegetal del Pla, caracteritzat per la forta reducció de Quercus gr.
caducifoli i Quercus t. suber i l'increment
dels percentatges de Pinus, que presenta, per
primer cop al diagrama, valors superiors a
la suma dels Quercus. La important variació
percentual d'alguns tàxons entre CI i en
podria ser conseqüència d'un artefacte en la
corba de Quercus gr. caducifoli, ja que no
existeix cap iatus sedimentològic. El desenvolupament sincrònic de Corylus, Cupressaceae, t. cerealia i, en menor mesura, d'altres tàxons (Rumex, Fabaceae, etc), podrien
fer-nos pensar en un primer moment d'acció
de l'home sobre la vegetació del Pla.
El paisatge vegetal del Pla de Barcelona,
des del 8 600 anys BP fins a la subzona CII,
moment de la possible acció humana, es
configuraria, doncs, de la següent manera:
- Extensió d'un bosc mixt, dominat pels
roures, a les Serralades litorals i a la plana,
apropant-se a la línia de costa.
El paral·lelisme entre les corbes de Quercus gr. caducifoli i Quercus t. suber podria
respondre al fet que, en determinats enclaus
més favorables, ambdòs tàxons formessin
una associació vegetal. Associació que
actualment es documenta en punts de la
costa catalana, dins el domini mediterrani
humit (FOLCH, 1981). L'existència al Pla
d'algun nucli residual de sureda (bosc de
Cal Compte, les Maleses, etc) pot indicar,
però, que aquestes formacions es trobaven força esteses, probablement sobre els
sòls saulosos de la Serra de Marina.
Durant aquesta primera fase del diagrama,
els escassos valors de Quercus t. ilex ens
indiquen la presència de nuclis esparsos
d'alzinar. Existeix, però, la possibilitat que
l'alzina es desenvolupés en associació amb

62 ciències de la Terra

---

--

··- +-

··,

;~

__

--

. .-;;= ... .............. § .......... ~.

--~---~ ·-····· · · ·

/.::; :1_............ .F. ................. '''....

-~··· · · · · ~--· ·- ~·-· · · ···················· -~-- ~·-·.-.~--~~-

. . ...........
. ....... . . . . · t ··········· ... ... .................... ..................

:F-

.··

•/(

. .• • ."":••.·... ¡: I~
-- ~-~~~ ___ 1_____________ _

~--········ ...... r--.................... ·················!)·/))_---~·-·········
' I :!:. . -~
1- . ......
~

~··········· l:- ······~ ···························

-~······

····~············· p ·········

-- ~

··· I CUli""-"

Figura 4: Diagrama poJ.línic Drassanes- I. Tàxons arboris (AP). Percentatges calculats sobre la I.Base = I.Total
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Figura 5: Diagrama pol·línic Drassanes- I. Tàxons no arboris. Percentatges calculats sob re la I.Base = I.Total

el roure, formació que actualment trobem
en el vessant nord de la Serralada de
Collserola (BOLòS, 1962).
- Existència d'un bosc de ribera, format per
Alnus, U/mus, Populus, Salix i probablement Corylus, en aquells punts d'elevada
humitat edàfica: al voltant del propi
estany i dels cursos d'aigua que solcaven
el Pla.

- Possible desenvolupament de petits nuclis
d' Oleo-Ceratonion en punts més temperats i de marcada xericitat edàfica.
Aquesta comunitat es podria haver
desenvolupat en àrees de substrat calcari
com Montjuïc i turons propers i el Massís
de Garraf, on actualment la trobem
àmpliament estesa ifoto 6).
- Franja de bosc litoral, format per arbusts

(Pistacia, Cupressaceae, Phillyrea ) i,
probablement, individus aïllats de Pinus
(foto 7). Aquesta formació vegetal representa la transició entre el bosc caducifoli
i les comunitats herbàcies que creixien
sobre els sòls més inestables del litoral.
Entre aquestes últimes, distingim comunitats halòfites , sobre sòls salabrosos
(Chenopodiaceae, Poaceae, Asteraceae,
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Foto 6: Formacions de Querco-Lentiscetum al Massís del Garraf. A la fotografia s'aprecien treS de les espècies típiques de l'associació:
el margalló (Chamaerops humilis}, el Uentiscle (Pistacia lentiscus) i l'uUastre (Oiea europaea var. sy/vestris) (Foto: A. Solà)

Apiaceae, Artemisia, Plantago, etc) i
hidròfites, desenvolupades en aquells
punts on el nivell freàtic és més alt, al
voltant de la llacuna (Poaceae,
Cyperaceae, Typhaceae) (STEVENSON,
1985). Amb un nivell d'aigua estable es
desenvolupen comunitats de Ruppia i
Potamogeton.
R.C .G . n o 13 • d ese mb re 1990 • volum V

- Pinus cresqué segurament tant sobre sòls
sorrencs del litoral, com sobre sòls pobres
d'escàs desenvolupament edàfic. És possible l'existència d'individus aïllats dins les
formacions de màquia (BOLÒS, 1962;
FOLCH, 1981).
L'alternança entre els valors de Quercus
i Pinus, anterior a l'acció de l'home, es pot

interpretar com el resultat de variacions en
les condicions edàfiques del litoral. Així, els
pins colonitzarien els sòls sorrencs del sistema dunari, en detriment dels roures, que es
desenvoluparien sobre terrenys interiors
més estables. En certs moments, l'estabilització dels sòls permet l'aproximació dels
roures a l'estany. A la subzona CI, les dades
pol·líniques ens indiquen que la roureda
s'està desenvolupant en àrees pròpiament
litorals.
La impossibilitat d'obtenir un mostreig
continu i d'establir una zonació pol·línica,
així com la manca de datacions, fan difícil
esbossar un quadre evolutiu de la vegetació
entre -12,80 mi -8,20 m.
Podem constatar, malgrat tot, una reducció contínua dels valors d' AP/T (fins al
20%), en especial de Quercus gr. caducifoli
i Quercus t. suber. En aquesta part del
diagrama, Pinus pren importància en la
composició del paisatge vegetal, essent superior, en alguns trams, als valors de L.Quercus.
Quercus t. ilex augmenta gradualment fins
a la mostra 6, moment en què aquest tàxon
és dominant dins el grup dels Quercus.
Aquesta segona fase del diagrama marca un
canvi en la composició vegetal del Pla, amb
l'extensió gradual de l'alzinar i de la pineda
en detriment de la roureda mixta que s'hi
havia desenvolupat anteriorment. En les tres
darreres mostres del diagrama predomina la
vegetació que es considera potencial al sector
del Pla que estudiem (Bmòs, 1962; FOLCH,
1981).
És important destacar la presència de
grans de pol·len de faig, avet i castanyer, que
ja havien aparegut a zones pol·líniques anteriors, però que ara assoleixen els màxims
valors de la sèrie: 1,2% per Fagus a CII,
0,2% d'Abies a M.8-9 i 1% de Castanea a
M .6. Els escassos percentatges amb què
apareixen aquests tàxons poden fer pensar
en un origen extraregional, és a dir, exterior
al Pla de Barcelona. Aquesta interpretació
pot ser acceptada pel que fa a l'avet i el
castanyer, ja que llurs grans de pol·len poden
recórrer grans distàncies (CAMBON, 1981).
L'escàs desplaçament aeri del pol·len de faig
(2-3 km) (CAMBON, 1981), i el fet que a
l'Estany del Cagalell no arribessin cursos
d'aigua exteriors al Pla, fa més difícil acceptar el seu origen extraregional. Hem de
pensar, doncs, en la possibilitat que Fagus
s'hagués desenvolupat en alguns indrets
humits de les serralades litorals.
L'enquadrament cronològic del tram de
sondeig comprès entre -12,8 i -8 m, només
es pot basar en la comparació amb d'altres
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diagrames pol·línics realitzats al litoral
mediterrani. Podem apuntar una data aproximada de 6 000-5 000 anys BP per a les
mostres 8-10 en base a la correlació amb
Torreblanca dels pics de Cyperaceae i
Chenopodiaceae (MENÉNDEZ AMOR i
FLORSCHÜTZ, 1961). L'increment dels valors
de Quercus t. ilex (mostres 6-4 a DR-1) té
paraHels amb Palavàs entre 5 000 i 3 200 BP
(PLANCHAIS, 1987) i amb l'Alt Empordà,
posteriorment a 4 500 BP (PARRA, 1988).
Sense disposar de datacions absolutes no
podem més que apuntar una cronologia
àmplia entre 5 000 i 3 500 BP per a aquestes
tres darreres mostres del diagrama.

L'acció de l'home sobre la vegetació
Es fa difícil interpretar a partir de les
dades pol·líniques l'existència i la intensitat
de l'acció humana sobre la vegetació. Especialment difícil és aquesta valoració quan la
conca estudiada és propera al litoral, on
apareixen espontàniament moltes de les
plantes que creixen als camps de conreu i a
les pastures, conseqüència de condicions
edàfiques similars en ambdós casos.
Amb la finalitat de diferenciar l'acció
antròpica de la dinàmica litoral, hem estudiat, en un primer moment, les variacions
d'aquells tàxons que es desenvolupen en
zones litorals, sobre sòls inestables, inundats, etc. (p. ex., Pistacia,]uniperus, Poaceae,
Cyperaceae, etc.) (joto 7). Pretenem, així
identificar les fases en què aquesta dinàmica
es trenca com a conseqüència d'una alteració
(disturbance), independent de la dinàmica
pròpiament litoral. Aquestes fases de ruptura podrien correspondre a la intervenció de
l'home sobre àrees costaneres (STEVENSON,
1984).
Al diagrama D R-1 hem pogut identificar
dos moments d'alteració a la subzona en
i a la mostra 12.
La subzona en es caracteritza per la
davallada dels valors de Quercus gr. caducifoli. Paral·lelamente es desenvolupen espècies heliòfiles, conseqüència de l'aclariment
del bosc (Pinus,]uniperus, Helianthemum,
Calluna, Ericaceae, Buxus, etc.). Es produeix
també un increment dels valors de t. cerealia
i d'altres tàxons indicadors de conreus
(Plantago t. lanceolata, Centaurea, Lamiaceae, Rumex, etc) (!VERSEN, 1941, 1949;
PLANCHAIS, 1987).
Nota:
3. Dins del grup pol-línic de Poaceae t. cerealia
s'inclouen grans de pol·len de cereals i de gramínies psamòfiles (per ex. Anemophila arenaria).

Foto 7: Pistacia lentiscus ijum"perus oxycedrus formant sotabosc a les pinedes de CaS[elldefels. Els escassos individus que
es conserven ens indiquen l'antiga existència d'aquestes formacions vegetals al litoral, sobre sòls so rrencs
(Foto: A. Solà)

L'increment dels valors de Pinus, Corylus
i Cupressaceae, paraHel a la reducció del
bosc caducifoli, el podem interpretar com
una conseqüència de l'aclariment voluntari
del bosc mitjançant el foc, amb la finalitat
d'obtenir petites àrees de conreu (PONS i
THINON, 1987). Un episodi de tala i crema
queda plasmat en un diagrama pol·línic amb
una fase de landnam, caracteritzada per una
inicial reducció del bosc, un segon moment
d'increment de les espècies conreades i males
herbes i una final recuperació dels tàxons
arboris (!VERSEN, 1941, 1949). En el cas que
ací presentem, la darrera fase de recuperació
del bosc no hauria quedat plasmada per la
manca d'un mostreig continu.
Els alts valors que assoleix t. cerealia3,
pol·len d'escassíssim desplaçament aeri

(BEHRE, 1981), a l'Estany del eagalell,
permeten afirmar que aquesta inicial acció
humana es produí en una àrea propera a la
conca. La proximitat a l'estany, així com les
reduïdes dimensions d'aquest, expliquen la
forta ruptura poHínica que es produeix a la
subzona en. Hem de tenir present, però,
que el desbrossament es deuria produir en
una petita superfície que s'abandonaria al
cap de poc temps (50 anys, segons TAUBER,
dins de Birks, 1986), fet que permetria la
recuperació del bosc inicial. Aquestes
accions, de caire irregular, no afectaren de
forma important el conjunt de la vegetació
del Pla, com s'ha apuntat a la plana empordanesa (PARRA, 1988).
La manca de datacions absolutes no ens
permet establir una cronologia concreta per
R.C.G. n o 13 • desembre 1990 • volum V
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Foto 8: U n petit nucli d'alzinar litoral al vessant sud del Tibid abo, relicte de l'anti ga extensió de l'alzinar amb anterio ritat a la defo restació human a

a aquest moment. La proximitat de la datació 7 400 ±90 BP i la data de 6 000-5 000 BP
per a les mostres 8-1 O, són elements que ens
permeten atribuir una cronologia de 7 0006 500 BP per a aquesta subzona. Si aquesta
cronologia és corroborada per posteriors
datacions, es demostraria l'existència de
comunitats humanes que realitzaven activitats agrícoles al litoral durant el Neolític
antic.
La mostra 12 manté la tendència a la
reducció del bosc caducifoli, amb un increment de les espècies arbustives i un debilitament dels tàxons relacionables amb activitats agrícoles. Aquest fet l'interpretem més
com un allunyament de les àrees de conreu
respecte el Cagalell , que no pas co~ un
debilitament real de l'activitat agrícola al Pla
de Barcelona. A les mostres 8-1 O, probablement entre 6 000-5 000 anys BP, s'aprecia
una recuperació del bosc caducifoli i un
debilitament de l'activitat humana. Apareixen per primer cop grans de pol·len de
noguera (juglans) i s'hi troba de nou el
castanyer.
Apuntem, doncs, la possibilitat que la
plana litoral fos utilitzada per l'home a fi de
R .C.G . no 13 • desembre 1990 • vo lu m V

desenvolupar-hi activitats agràòes i pastorils.
S'ha pogut comprovar l'existència d'un
conreu de cereals proper a la costa, probablement durant el neolític antic, que se
n'allunyà en èpoques posteriors. Existeix,
també, la possibiltat d'un aprofitament
ramader dels herbassars costaners en diferents períodes prehistòrics, deduïble a partir
de l'aparició de tàxons que es podrien relacionar amb comunitats nitrohalòfiles i
nitròfiles de sòls humits (Asteraceae liguliflorae, A. tubiliflorae, t. cirsium/ carduus,
Plantago t. coronopus, Plantago majormedia, Urticaceae, etc) (BoLò S, 1962;
FOLCH, 1981).
Conclusions
La base del diagrama DR-1 ha posat de
manifest la instal·lació, amb anterioritat al
8 570 BP, d'un bosc mixt de Quercus perennifolis i caducifolis, aquests darrers dominants.
El ràpid desenvolupament d'un bosc
mesòfil al Pla, permet apuntar l'existència de
refugis tardiglacials a la plana. Aquests refugis estarien relacionats amb els alts nivells
freàtics de les zones deltaiques. En aquestes

{Foto: autor)

àrees, la humitat edàfica hauria compensat
la manca de precipitacions 0ULIA i PARRA,
comunicació oral).
El bosc caducifoli fou dominant al Pla de
Barcelona des d' inicis de l'holocè fins una
data aproximada de 5 000-3 500 BP, i assolí
el màxim desenvolupament a la subzona CI,
posteriorment a 7 400 BP. Durant aquest
període Quercus t. ilex es mantingué en una
posició secundària, en associació amb els
roures o ocupant les àrees de major sequedat
edàfica, per les característiques del sòl i les
condicions topogràfiques (TRIAT-LAVAL,
1978; PONS et al, 1974).
L'existència de Quercus perennifolis i de
petits nuclis de l'Oleo-Ceratonion, indiquen
que al 8 500 BP les condicions climàtiques
del Pla ja eren mediterrànees, si bé el desenvolupament de comunitats caducifòlies és
indicador d'una humitat superior a l'actual.
S'ha considerat per a aquest període un
clima mediterrani temperat (PLANCHAIS i
PARRA, 1984).
A partir de CII s'inicia la davallada del
bosc caducifoli i l'increment de Quercus t.
ilex, que culmina a la mostra 6. La fase final
del diagrama (mostres 7-4), representa,
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Les dades obtigudes a l'Alt Empordà
(PARRA, 1988) i el golf de Lleó (PLANCHAIS,
1982, 1987) ens permeten apuntar una cronologia de 5 000-3 500 BP per a aquest moment
d'extensió de Quercus t. ilex i Pinus al Pla.
La possibilitat d'un canvi climàtic vers
una major sequedat ha estat apuntada en
diversos treballs (PLANCHAIS i PARRA, 1984;
PARRA, 1988; FOLLIERI et al, 1988). Des d'un
punt de vista bioclimàtic, la instal·lació de
l'alzinar, la pineda i la màquia al sector sud
del Pla, podria ser conseqüència d'una
reducció de la precipitació i d'un increment
de la sequedat estival. Aquest moment
representa, doncs, l'establiment de condicions climàtiques similars a les actuals.
S'ha apuntat també la possibilitat que la
deforestació antròpica i el conseqüent
empobriment del sòl hagin estat la causa de
l'extensió de l'alzinar (PONS, 1984; PoNS et
al, 1974). Si bé a DR-1 s'observa ben aviat
l'acció de l' home, entre 7 000 i 6 500 anys
BP, hem de tenir present que aquesta acció
humana es degué produir en un punt proper
a l'estany. La forta representació d'aquesta
actuació sobre l'espectre pol·línic es deu,
probablement, a les reduïdes dimensions de
la conca de recepció, causa de la sobrerepresentació de la Deposició Pol·línica Local.
Després de la fase de conreu de la subzona en, els tàxons indicadors d'activitats
agrícoles es debiliten, mostrant el desplaçament de les àrees de conreu. Hem de pensar,
doncs, que aquesta actuació hauria estat
puntual, vinculada possiblement a una agricultura i ramaderia itinerants que permetria
la recuperació del bosc una vegada abandonada l'àrea.

Foto 9: Ro ures de la Font Groga. En algu nes àrees del vessant nord de les serralades litorals es co nserven exemplars de roures,
darrers vestigis de l'antiga extensió de la roureda al Pla de Barcelona
(Foto: A. Solà)

doncs, un moment de desenvolupament de
l'alzinar (joto 8) i la pineda, en detriment
dels roures, que restarien circumscrits a les
zones de major humitat, com els fons de
vall, o als vessants nord de les serralades litorals, on els trobem actualment combinats
amb nombroses espècies de l'alzinar litoral
(joto 9) (BOL6 S, 1962).
L'extensió de comunitats vegetals més
xeròfiles ha estat documentada també en les
anàlisis antracològiques realitzades a la cova

de Can Sadurní, al Massís de Garraf. Ací,
circa 6 000 BP, s' ha constatat l'existència
d'un bosc mixt d'alzina i roure de fulla petita
amb presència, ja, del garric i el margalló
(EDO et al, 1986 ).
Aquest canvi en la composició forestal del
Pla, observable en d'altres punts de la costa
mediterrània occidental, s'ha interpretat com
una conseqüència tant de modificacions de
les condicions climàtiques, com de l'acció de
l'home.

Resum
L'anàlisi poJ.línica de l'antic Estany del
Cagalell, al Pla de Barcelona (coordenades
UTM 430 950 i 4 581 200), permet establir
una primera hipòtesi sobre l'evolució de la
vegetació en aquesta àrea entre 8 600 i
5 000/ 3 500 anys abans del present. Hipòtesi que haurà de ser completada per les
posteriors anàlisis pol·líniques.
El bosc de Quercus caducifolis, combinat
amb Pinus i Corylus, es troba instaJ.lat amb
anterioritat al 8 600 BP. Aquesta precoç
expansió del bosc podria ser conseqüència
de l'existència de refugis vegetals, durant el
glacial i tardiglacial, en les planes litorals.
L'existència d' una elevada humitat edàfica,
conseqüència dels alts nivells freàtics al Pla,
podria haver permès el manteniment de
certs tàxons durant els períodes més àrids
Qu u A i PARRA, comunicació oral).
R.C.G.
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A inicis de l'Holocè es desenvolupa ja un
bosc mixt predominantment caducifoli que
perdurarà fins les darreres mostres del
diagrama (mostra 6), moment en què l'alzinar, la pineda i la màquia de garric i margalló
s'estenen, i s'estableix la vegetació que actualment es considera potencial al Pla de
Barcelona. Els roures quedaran reduïts als
llocs més humits. Pel paral-lelisme amb
d'altres diagrames mediterranis, apuntem
una possible cronologia de 5 000-3 500 BP
per a aquest període.
Aquest canvi de l'estructura vegetal del Pla
respondria a una variació de les condicions
climàtiques vers una reducció de la precipitació
i un augment de la sequedat estival, condicions

que caracteritzen el clima actual del Pla.
Es pot apreciar una activitat agrícola i
ramadera, possiblement durant el Neolític
antic, en una àrea propera a l'estany.
Aquestes primeres activitats humanes
degueren ser puntuals i intermitents, permetent la recuperació posterior del bosc, sense
provocar canvis substancials en la seva
densitat, estructura i composició.
Avui en dia, la configuració vegetal del Pla
és el resultat d'una forta pressió antròpica,
causa de la important reducció de les extensions ocupades per l'alzina i el roure, i que
ha propiciat, en canvi, l'extensió de les pinedes i de les associacions vegetals secundàries
com brolles, prats secs, etc.
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UN GIS PER A EUROPA
A l'abril del1990 se celebrà a Amsterdam
(Països Baixos) la Primera Conferència
Europea sobre Sistemes d ' Informació
Geogràfica EGIS'90, organitzada per la
Facultat de Ciències Geogràfiques de la
Universitat d'Utrecht -en concret pel Laboratori de GIS (Geographical Information
System)-, al front del qual es troben personalitats tan rellevants en el món dels sistemes d ' informació geogràfica com Peter
Burrough.
L'ànim de la conferència era de reunir tots
els investigadors, estudiosos i usuaris diversos, així com les empreses dedicades a la
creació d'aplicacions d'aquest tipus i de
camps afins, en un fòrum internacional on
poder debatre el moment actuàl i el futur de
les noves tècniques d'informació del terreny,
i poder bescanviar experiències comunes en
tots aquests camps.
L'acollida que rebé aquesta conferència
fou molt bona, a la vista del nombre d'inscrits, més de 850, i del nombre de comunicacions, unes 230, cosa que superà fins i tot
les expectatives de l'organització.
El nivell general de la conferència fou alt
i, si tenim en compte que era la primera que
s'organitzava, la conclusió que se'n pot treure és, sense cap mena de dubte, positiva. La
varietat i qualitat dels temes presentats,
unides a la bona organització, van fer lluir
encara més els resultats finals.
Un tret remarcable i del qual es va preocupar especialment l'organització, fou de fer
possible la presència, considerada moltes
vegades com inadequada, de les empreses
dedicades al desenvolupament de noves
eines per ésser aplicades en el món dels GIS
i de la teledetecció. En aquest cas concret,
però, aquesta presència fou de gran servei
per a tots els assistents, en poder entrar en
contacte directe amb tots els estàndards i
novetats de què es pot disposar en el camp
dels GIS.
Un altre dels objectius que l'organització
es va marcar en el seu moment fou de poder
continuar organitzant any rera any el mateix
fòrum de debat. Així doncs, el proper any
1991 la conferència es tornarà a organitzar
amb el mateix esperit i ànims que la primera.
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Portarà el subtítol de "GIS per a Europa",
cosa que demostra encara més el seu ànim
d'arribar a ser el fòrum europeu per
exceJ.Iència de debat sobre les tècniques dels
sistemes d'informació geogràfica. Es durà a
terme a la ciutat de BrusseJ.Ies, del 2 al 5
d'abril de 1991.
En aquesta conferència s'exposaran els
darrers desenvolupaments i innovacions en
el món dels GIS (com les aplicacions a la
planificació urbana i territorial, cartografia,
investigació del medi ambient, registre
cadastral, teledetecció) i altres avenços dels
suportsinformàtics sobre els quals treballen
aquests tipus de sistemes . Igual que la
conferència d'enguany, aquesta sessió estarà
dirigida especialment als investigadors i
usuaris en general d' aquests sistemes.
Al fòrum es duran a terme tot un seguit
d'activitats. En primer lloc, les sessions
diàries d'exposició de les comunicacions
presentades i seleccionades per l'organització, que s'emmarquen en tres grans grups:
Recerca i Tecnologia, Aplicacions, i Difusió.
A més, existeixen les anomenades poster
sessions, on tothom que ho desitja exposa el
resultat de les seves investigacions i, finalment,
els tallers de treball (w orkshop), que requereixen una inscripció especial de caràcter voluntari i que estan enfocats envers la reflexió i
millorament de les tècniques d'investigació,
a través de l'experiència dels coordinadors i
les aportacions dels participants.
Per a la propera conferència, sis seran els
temes en què estaran desglossats aquests
tallers de treball:
En primer lloc, hom podrà assistir a una
sessió introductòria als GIS, a les estructures
de les seves bases de dades i a les seves aplicacions educatives, tant en base raster com
vector, per a usuaris de plataformes del tipus
PC. Aquest taller estarà dirigit als interessats en l'adquisició d'un paquet de GIS i que
requereixen informació complementària per
maximitzar el rendiment de la seva inversió.
El segon taller estarà especialment enfocat
cap al tractament de bases de dades dins de
l'entorn dels GIS. Els dissenyadors de GIS
i els desenvolupadors de sistemes seran els
principals interessats en aquest taller.
La teledetecció també té el seu lloc en
aquesta conferència. El tercer taller tractarà
de l'ús de les imatges de satèHit com a input
de les operacions de GIS i les seves potencialitats a l'entorn dels mateixos.
L'habilitat en la implementació d'anàlisis
complexes en les bases de dades espacials
serà el tema del debat del quart taller. Els
especialistes amb coneixements d'aplica-

EGIS '91
Second EuroPean Conter•nce on
G•ogr8phlcll lnformatlon Systems

cions professionals estaran especialment
interessats en aquest taller on s'exposaran
exemples d'aplicacions en camps com la
planificació territorial, el transport i el
marketing.
El cinquè taller se centrarà en la planificació pràctica de projectes d'incidència
continuada en l'entorn regional i urbà, i
estarà adreçat a les persones que habitualment desenvolupen la seva labor en el camp
de la planificació urbana utilitzant els GIS
com a eina principal.
Finalment, el sisè taller incidirà en l'ús
dels diferents tipus de dades i eines geoestadístiques per al control dels recursos naturals. Recents mètodes per a resoldre problemes relacionats amb l'ús de models externs,
interpoJ.Iació de dades puntuals i propagació d' errors seran discutits per aquelles persones que desitgin saber com la modernatecnologia es pot emprar eficaçment en les
ciències medioambientals.
A part de les seccions descrites, trobarem
les presentacions de les companyies que
desenvolupen eines per als GIS, que ja foren
presents a I'EGIS'90, i a més, tota una sèrie
de noves conferències sobre temes específics, organitzades a petició dels grups de
participants que així ho comuniquin a
l'organització, com les referents a la Comunitat Europea i al Benelux, o al Centre
Nacional per a la Informació i Anàlisi Geogràfica del Estats Units.
El programa d'activitats contemplarà, a
més, tota una sèrie d'actes socials i culturals
encaminats a fomentar les relacions entre els
assistents, a oferir-los una estada agradable
i facilitar-los la coneixença de la ciutat que
els acull.
Sense cap mena de dubte, I'EGIS'91 serà
profitós per a tothom què desenvolupa la
seva labor en el camp dels Sistemes d'Informació Geogràfica. A més de permetre un
contacte directe amb tothom que compar-
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edició del llibre Cartografia peninsular de
Mn. Ignasi M. Colomer i Preses, fa que la
trilogia calendari/curs de doctorat/publicació
de l'obra de referència, tingui un tronc comú.
Des del punt de vista professional, l'estudi
d'un tema dóna més bons resultats si es pot
tractar d'una forma concentrada i unificada.
El calendari de l'any 1991 de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya, alhora que oferirà
unes belles imatges de tot el territori peninsular a la primera meitat del segle XVII,
contribuirà a reforçar el tema que serà
objecte d'estudi l'any vinent.

teix les mateixes línies d'investigació i facilitar l'intercanvi d'experiències, un fòrum
d'aquesta mena porta al millorament general
del complex món dels GIS.
Tothom que desitgi més informació sobre
l'EGIS'91, cal que s'adreci a:
EGIS Bureau
Faculty of Geographical Sciences
P.O.Box 80 115
3508 TC Utrech, The Netherlands
Telèfon: INT-31-30-534261
Fax: INT-31-30-523699

Ernest Ruiz i Aimar
AdoH Vallejo i Cortinas

[1991 \

Llicenciats en Geografia
Laboratori de Cartografia i Geograf~a
Departament de Geografia Humana
Universitat de Barcelona

CALENDARI PER AL 1991
El calendari per a l'any 1991 que ha preparat l'Institut Cartogràfic de Catalunya
està dedicat a un tema cartogràfic seguint la
mateixa pauta i principi que els calendaris
dels anys anteriors.
En aquesta ocasió l'objectiu ha estat la
cartografia de la Península Ibèrica al segle
XVII. Es tracta de la coHecció completa de
mapes referents a Espanya i Portugal que es
publicaren en una de les edicions en llengua
francesa de I' obra dels prestigiosos cartògrafs neerlandesos Guillaume i Jean Blaeu:
Le Theatre du Monde ou Nouvel Atlas,
Amsterdam (1640-1650, aprox.).
Aquesta obra es publicà en quatre llengües: francès, llatí, neerlandès i alemany. La
primera edició, en llengua alemanya, és del
1634 i la darrera, en llatí, del1659. El fet que
durant vint-i-cint anys s'anessin publicant
diferents edicions dóna fe tant del prestigi
dels seus autors com de la qualitat de la
cartografia que sortia dels seus tallers.
Malauradament, el1672 un incendi destruí
aquests tallers i el que es pogué salvar, inclòs
l'inventari, fou venut d'una forma successiva
en públiques subhastes. L'any 1695 ja estava
tot dispersat o perdut. Les múltiples i poliglotes _edicions de tot el repertori blavià han
fet possible que s'hagi conservat per a la
posteritat el merescut testimoni de la seva
importantíssima aportació a la història de la
cartografia.
La col·lecció de mapes de la Península
Ibèrica que es presenta en aquest calendari
consta de tretze peces, fet que ha permès de

reproduir-la sencera. El mapa general de la
península apareix a la portada, i les làmines
dels dotze mesos de l'any corresponen a les
àrees ibèriques següents:
Mapa de Portugal i Algarve
Mapa de Catalunya
Mapa del Regne de València
Mapa del Regne d'Aragó
Mapa del Regne de Navarra
Mapa del Regne de Biscaia i Guipúscoa
Mapa del Regne de Lleó
Mapa del Regne de Galícia
Mapa del Regne de Castella
Mapa del Regne de Granada i Múrcia
Mapa de les Illes Balears i Pitiüses
Mapa d'Andalusia, amb la part de Sevilla i
Còrdova.
Pel que fa al seu contingut cal mencionar
el mapa de Catalunya inspirat en les anteriors versions del Principat publicades per
Abraham Ortelius a l'obra Theatrum Orbis
Terrarum i per Gerard Mercator a Atlas Sive
Cosmographicae meditationes de fabrica
mundi et fabricati figura. Respecte a l' aspecte formal de la col·lecció de mapes de la
península, cal destacar que està bellament
acolorida amb uns tons suaus i ben combinats. El fet de dedicar el calendari de l'any
1991 al tema ibèric es deu a què el proper
mes de febrer l'Institut Cartogràfic de
Catalunya, juntament amb el Departament
de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, organitzarà el segon curs de
doctorat sobre història de la cartografia, que
portarà el títol de Cartografia Ibèrica .
Aquesta activitat docent, juntament amb la
publicació dins del mateix any 1991 de la 2a

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

COL· LOQUI DE GEOGRAFIA:
El comerç del centre de la ciutat
Entre els dies 1O i 12 d'octubre del 1990
va tenir lloc a l'abadia de Solignac, a una
quinzena de quilòmetres de Llemotges, un
coHoqui de Geografia que, amb el comerç
del centre de la ciutat com a únic tema, va
aplegar una cinquantena de geògrafs especialitzats en aquesta qüestió.
Organitzat en el marc de la Université de
la Francophonie, per la Comissió d'Activitats Comercials del Comitè Nacional
Francès de Geografia (CNFG), el Grup de
Recerca sobre el Comerç Francès del CNRS
i el Departament de Geografia de la Facultat
de Lletres i Ciències Humanes de la
Universitat de Llemotges, el col·loqui va
congregar una part important dels geògrafs
francesos que estudien qüestions de comerç,
així com estudiosos sobre aquest tema de
Portugal, Espanya, Bèlgica, Canadà, Congo,
Zaire, Mali, Nigèria i Bangladesh.
Aquest col·loqui, que es va presentar com
a preàmbul del congrés internacional que
tindrà lloc a París el proper mes d'abril,
tenia com a marc una abadia, possiblement
la més antiga d'Europa, fet que va originar
un fructífer intercanvi constant d'opinions,
de tres dies de durada, entre tots els assistents, essent el tema central del col·loqui el
motiu dominant de totes les converses.
Les sessions de treball es van desenvolupar en quatre apartats diferents, seguint els
criteris territorials que es tractaven. La
primera de les sessions, sobre L'organització
de l'espai comercial i les mutacions cornerR.C.G. no 13 • desembre 1990 • volum V
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cials en els centres de les ciutats de l'Europa
Mediterrània, va reunir els treballs sobre
Lisboa, Oporto, Barcelona, Andorra,
Madrid i Santander. Aquesta sessió va
permetre conèixer els grans trets de l'organització comercial en uns espais que s'han
obert recentment a l'entrada de les companyies multinacionals pel que fa a la creació
de grans superfícies comercials, com pot ser
el cas d'Espanya i de Portugal, o el cas
d'Andorra, on l' impacte del comerç ha
provocat canvis ben palesos en el conjunt de
l'espai d'aquest petit país.
La segona de les sessions, sota el títol
Comerciants, organització de l'espai comercial i mutacions comercials en els centres
urbans de l'Europa del Nord-oest, va reunir
la major part dels treballs presentats .
L'exposició dels diversos casos de les ciutats
petites i mitjanes franceses, així com de

Le commerce
des· centres
L.inoges-Solgnac
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diverses contrades d'aquest Estat, fou
completada per comunicacions que tractaven de temes tan diversos com els promotors professionals d'espais comercials a
l'interior de les ciutats, el comerç dels
estrangers a França, o les zones d'atracció
dels mercats com a element de creació d'una
entitat local. Aquesta secció del col·loqui féu
palesa la importància que els treballs sobre
el fet comercial tenen en aquest país veí, on
hi ha un grup de recerca ben organitzat a
l'entorn del Comitè d'Activitats Comercials
del CNFG, integrat per un bon nombre de
departaments universitaris. El tercer dels
apartats del col·loqui comptava amb una
sola comunicació, del representant de
Canadà, que va donar a conèixer la casuística de l'equipament comercial subterrani de
Montreal, mentre que el quart i darrer dels
apartats es va centrar en La planificació i

APLICACIONS
FOTOGRAMÈTRIQUES S.A.
Cartografia digital

Carrer Entença, 178-180, estudi
08029 Barcelona
Telèfon: (93) 419 01 59
Fax: (93) 419 53 08
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l'organització de l'espai comercial, i els
canvis comercials de les ciutats del món
tropical. En aquest apartat es van tractar els
fets comercials de zones geogràfiques tan
diferents com Bangladesh, Nigèria, Zaire,
Congo i Àfrica francòfona, que permeteren
contrastar les característiques del comerç
europeu amb les d'aquests països nascuts de
la descolonització.
En el marc del col·loqui es va fer una visita a la Cambra de Comerç i Indústria de
Llemotges, on foren exposats els aspectes
relatius al comerç d'aquesta ciutat i els plans
de futur, i després es féu un recorregut pel
doble centre històric d 'aquesta ciutat
bimil·lenària.
En conjunt, el col·loqui va permetre conèixer l'estat de la qüestió, pel que fa als estudis
comercials, en un sector important de la
comunitat geogràfica, així com les bones relacions dels geògrafs francesos amb les institucions encarregades dels afers del comerç en
el país veí. Tant en aquest sentit com pel que
fa a les exposicions de treballs sobre metodologia en estudis de comerç, és evident el bon
moment dels estudis geogràfics que es realitzen sobre el fenomen comercial a França.
Aquest fet es pot veure consolidat durant el
proper congrés internacional, que es reunirà
a París la primavera del1991.

Jordi Domingo i Coll
Llicenciat en Geografza
Professor de l'Escola Universitària de Lleida
Universitat Autònoma de Barcelona

APLICACIÓ DE NOVES
TECNOLOGIES AL TRACTAMENT
DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
En el marc dels cursos d 'estiu de la
Universitat d'Alcalà de Henares, del2 al 6
de juliol del 1990 es va desenvolupar a
Sigüenza (Guadalajara) el curs Aplicación de
nuevas tecnologías al tratamiento de la
información geografzca, del qual fou director
el doctor Emilio Chuvieco Salinero i secretari el doctor Javier Martínez Vega. El tema
del curs, organitzat pel Departament de
Geografia de l'esmentada Universitat, recull
les tendències més recents en el tractament
de la informació geogràfica, i en el seu transcurs es va posar l'accent en dues qüestions
importants.
En primer lloc, la utilitat de la teledetecció
espacial com a mitjà d'informació territorial

System Research Institute (ESRI), de
Califòrnia, creador del SIG ARC/INFO; de
Pedro Díaz Muñoz, sots-director general
d'Informació Estadística de I'INE; i dels
doctors Emilio Chuvieco Salinero (sobre la
prevenció d'incendis forestals per mitjà d'un
SIG) i Fernando Moreno Sanz (sobre
l'avaluació d'impactes ambientals mitjançant
un SIG).
Información geografica y desarrollo és el
títol de la conferència inaugural, que fou
pronunciada pel doctor Joaquín Bosque
Mau rel.
Els alumnes del curs, molts dels quals
eren estudiants de geografia o llicenciats en
geografia de diverses universitats espanyoles, van manifestar un interès i una curiositat
molt grans per les classes pràctiques, ja que
diverses firmes comercials van realitzar al
llarg de tot el curs demostracions d'aspectes
concrets de SIG i teledetecció (programes
JARS i ERDAS, de teledetecció , i
ARC/INFO i STRINGS, deSIG), en el
marc d'un pla de pràctiques establertes pels
organitzadors del curs.
per al seguiment de processos dinàmics, com
és ara els canvis en els ambients naturals.
D'aquesta qüestió s'ocuparen algunes de les
sessions: els doctors José Sancho Comins i
Javier Martínez Vega, del Departament de
Geografia de la Universidad d'Alcalà, van
informar de les seves experiències pel que fa
al projecte Corine-Land Cover; el cas de les
Tablas de Daimiel fou exposat per Gaetano
Caputo, de l'empresa de sistemes d'informació geogràfica (SIG) Interurbica; el canvi
global al Sah el fou tractat per J avier Hervis,
de l'institut de teledetecció ISPRA, de la
CEE, a Itàlia, i el tema d'una de les conferències pronunciades pel doctor Paul Mather, del
Departament de Geografia de la Universitat
de Nottingham, fou Remate sensingfor environmental studies.
En segon lloc, es va posar en evidència la
necessitat de connectar les imatges de
satèJ.Iit amb els SIG, de manera que la teledetecció no es faci servir com a font d'informació exclusiva, sinó com una font més en
un sistema en el qual intervindrien també
bases de dades procedents d'organismes
oficials, cartografia de base o temàtica digitalitzada, fotografia aèria digitalitzada, etc.
Així es podria comptar amb eines més
completes per a la protecció del medi
ambient, l'ordenació del territori i la planificació regional i urbana. Aquestes qüestions
van centrar les conferències del doctor
Armando Guevara, de l' Environmental
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EL SOUTH EAST REGIONAL
RESEARCH LABORATORY.
Un model britànic de geografia aplicada
El South East Regional Research Laboratory (SERRL), adscrit al Departament
de Geografia del Birkbeck College de
Londres, forma part de la Regional Research
Laboratory Initiative (RRLI). La RRLI és
el programa més ambiciós dut a terme per
l' Economic and Social Research Council
(ESRC), dependent del Ministeri d'Educació i Ciència britànica, i té com a objectiu
establir centres regionals experts en el tractament d'informació territorial, econòmica
i social a la Gran Bretanya.
Aquesta iniciativa va néixer el febrer del
1987, i la primera fase, de proves, durà fins
el juliol del 1988. Durant aquest període
d'assaig comptava amb cinc Regional
Research Laboratories (RRL). A partir del
juliol del 1988 els RRL són vuit: el South
East RRL (SERRL), al Birkbeck College de
Londres i la London School of Economies;
el Wales and South West RRL (WSWRRL),
R .C.G. n" 13 • dese mbre 1990 • vo lum V

informacions 75
a l'University College of Wales, a Cardiff;
el Midlands RRL (MRRL), a les Universitats de Leicester i Loughborough; el
Urban Research and Policy Evaluation
RRL (URPERRL), a les Universitats de
Liverpool i Manchester; el Northem Ireland
RRL (NIRRL), a les Universitats de
Queens, Belfast i l'Ulster; el North East
RRL (NERRL), a la Universitat de Newcastle-u pon-Tyne; el North West RRL
(NWRRL), a la Universitat de Lancaster, i
el RRL Scotland (RRLS), a la Universitat
d'Edimburg.
Des del començament, a tots els RRL,
llevat d'un, participen membres dels
Departaments de Geografia universitaris.
L'excepció és el WSWRRL, integrat majoritàriament per membres del Departament
de Planificació Urbana.
Les funcions dels RRL són, bàsicament:
La manipulació de bases de dades tot fent
compatibles prèviament les informacions
obtingudes de les fonts existents als nivells
regional i local.
El desenvolupament de software, de manera que qualsevol usuari tingui la possibilitat
d'accedir a la informació i processar-la.
L'anàlisi espacial de la informació.
La iniciació a la investigació i a la professionalització de les activitats que s'hi relacionen (research and professional training).
El servei d'assessorament i d'informació.
L'instrument material capaç de manipular
alhora la informació alfa-numèrica procedent de bases de dades com la gràfica (imatges de satèl·lit, fotografies aèries, mapes), i
de georeferenciar-les, són els sistemes
d'informació geogràfica (SIG). Els RRL han
desenvolupat o utilitzat diversos SIG, el més
estès dels quals és l' ARC/INFO, creat per
l' Environmental Systems Research Institute
(ESRI), de Califòrnia.
La informació és accessible des de qualsevol RRL mitjançant la xarxa ]oint
Academic Network QANET); d'aquesta
manera, malgrat que cada RRL és autònom,
especialment pel que fa a les qüestions
econòmiques, col·laboren mútuament
compartint la informació.
Integren el SERRL els Departaments de
Geografia del Birkbeck College, on té la seu
principal, i de la London School of Economies. La seva contribució (Shepherd, 1989)
a les investigacions sobre els SIG i la seva
aplicació a la Gran Bretanya durant els
darrers anys han estat conseqüència de tres
factors: l'interès i l'experiència dels seus
professors i investigadors; la seva visió de les
condicions i possibilitats que hi ha per als
R .C.G. n" 13 • d~ se mbre 1990 • volum V

SIG a la Gran Bretanya, ja que es tracta
d'una activitat en ràpida expansió, però
encara poc desenvolupada, i les circumstàncies particulars d'aquest RRL, situat al
centre de Londres i al sud-est d'Anglaterra.
Pel que fa al primer factor, les investigacions del SERRL s'han encaminat vers els
sistemes d'informació urbana i la planificació regional. En relació amb el desenvolupament dels SIG, compta per a la majoria de
les aplicacions amb l' ARC/INFO, així com
amb quatre sistemes més. D'altra banda, a
la seu que té al Birkbeck College hi ha el
Centre de Cartografia Apple Macintosh
(Apple Macintosh Mapping Centre).
La situació del SERRL és envejable en
molts aspectes, ja que té al centre d'una
regió metropolitana de 18 rnilions d'habitants, de manera que les seves possibilitats
de treball es multipliquen: encàrrecs d'estudi
de mercats potencials mitjançant l'aplicació
deSIG; comandes dels ministeris del govern
central, de corporacions públiques i
d'empreses privades d'assessorament; intercanvis amb els Departaments de Geografia
de les universitats més properes; projectes
d'importants infrastructures, com és ara el
túnel sota el Canal de la Mànega, les autovies, els London Dock.lands, etc.
No obstant, John Shepherd, tant en el
treball esmentat més amunt com en. una
conversa que vam tenir el passat mes
d'agost, subratlla que estar situat a Londres
comporta un gran desavantatge per a l'activitat del SERRL: un investigador amb experiència en SIG guanya més bon sou en una
empresa privada que a la universitat, i per
aquesta raó el SERRL es veu forçat a
enfrontar aquest repte cercant noves fonts
d'ingressos.
Destacarem ara alguns aspectes de les
tasques d'investigació del SERRL en el

camp dels SIG. La primera, el SERRL
Settlement and Infrastructure Database
(SSID), té el suport del SIG d' ARC/INFO
a diverses màquines: un VAX 11/750, un
VAX GPX Workstation i un IBM PS2/80.
La major part de la informació gràfica ha
estat digitalitzada a escala 1:50 000, amb
certes àrees d'un interès més gran a escales
1:10 000, 1:2 500 i 1:1 250. Les dues darreres
escales corresponen a les àrees rurals i urbanes, respectivament, seguint les indicacions
del Departament del Medi Ambient.
Aquesta informació gràfica inclou dades
relatives als assentaments, codificats segons
una jerarquia funcional de les regions urbanes; la xarxa de transports; els lírnits administratius i les àrees de planificació, com és
ara els cinturons verds (green belts ), les
zones naturals d'interès i zones que es
desenvoluparan en el futur.
Una de les activitats del SIG ha estat
servir d'eina per a la planificació urbana i
regional a diverses escales de treball. Una
altra, encarregada pel Departament del Medi
Ambient, ha estat definir les necessitats del
cens de població i la manera de relacionarlo amb altres fonts d'informació. Un altre
aspecte de les investigacions del SERRL que
voldria destacar és la combinació de la informació oficial local amb la que proporcionen
les imatges del satèHit SPOT. Així mateix,
hom ha fet servir fonts d'informació alienes
a les imatges de satèl·lit, com és ara mapes
d'usos del sòl o mapes de densitat de població, per tal de millorar els processos de classificació digital d'ocupació del sòl de les
imatges.
Una línia recent de treball del SERRL
consisteix en l'obtenció de la tercera dimensió de parells estroboscòpics digitalitzats, a
fi de trobar d'una manera automàtica l'alçada dels edificis, entre d'altres aplicacions. En
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aquest camp compta amb la col·laboració
del Departament de Fotogrametria i
Topografia de l'University College de
Londres.
Cal esmentar també una de les activitats
més interessants del SERRL pel que fa a la
docència i l'ensenyament, consistent en el
desenvolupament d'un SIG "tutor" denominat GIST (Geographic Information
System Tutor), mitjançant el paquet d'aplicacions Hypercard de Macintosh. El GIST
conté nombrosa informació gràfica i
bibliogràfica, així com demostracions, fins
i tot animades, relatives a un SIG, i constitueix una bona eina per tal d'introduir-se en
aquests sistemes, a més d'una font d'ingressos addicional per al SERRL, ja que es
comercialitza a un preu molt mòdic. El
SERRL proporciona, a més de l'activitat
acadèmica habitual en l'àmbit del
Departament de Geografia, cursos breus de
SIG.
Pel que fa al personal, el SERRL compta
amb quatre membres organitzadors, dos o
tres consultors i mitja dotzena d'ajudants
d'investigació, llicenciats. A més, el
Departament de Geografia del Birkbeck
College compta amb un equip encarregat de
la docència, integrat per professors i estudiants que fan el doctorat.
Si hom vol més informació, cal adreçarse al director del SERRL, doctor John
Shepherd, Departament of Geography,
Birkbeck College, U niversity of London, 715 Gresse Street, London W1P 1PA, telèfon
01-631 6483, fax 01-631 6498.
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PRESENTACIÓ DE LA REVISTA
THE EUROPEAN GEOGRAPHER
La sala Algarve de la prestigiosa Sociedade de Geographia de Lisboa (Lisboa,
Portugal) fou escenari, el dia 12 de juliol
passat, de la presentació, a la comunitat científica i als mitjans de comunicació, de la
nova revista geogràfica The European Geographer, òrgan informatiu i d'intercanvi
d'idees i d'experiències de la European
Geography- Association for Students and
Young Geographers, EGEA Project.
L'eix central de l'acte fou la conferència
del professor doctor Ilidio do Amaral, sobre
O futuro da Geografta em urna constante de
cambio e renovaçào, a la qual havien prece-

Geogrophy by Geogrophy Studants

lllld Youno Geogrophers

dit les intervencions de Sérgio Claudino,
professor de la Universitat de Lisboa, de
Jorge Humberto Mendoça, editor de la
revista, de Xavier Muñoz i Torrènt, coordinador general d' EGEA per a l'Europa
Mediterrània, i de Francisco M. Roque de
Oliveira, president de l'Associaçào de ]ovens
Geógrafos de Lisboa i director de l'equip
editorial de The European Geographer.
Clogueren la sessió breus parlaments del
president de la Sociedade de Geographia de
Lisboa, almirall Sousa Leitao, i de l'Excma.
Sra. Maria Barroso Soares, esposa del cap
d' Estat de la República Portuguesa, que
molt gentilment presidia la cerimònia.
The European Geographer, publicada en
anglès i francès, té prevista una tirada
restringida per als subscriptors de 1 000
exemplars per número, amb una periodicitat
de dos números ordinaris per any (juny i
desembre), sense descartar-ne la possibilitat
de l'aparició d'extraordinaris o monogràfics
segons la disponibilitat editorial. Internament s'estructura en tres apartats principals: Research articles, que configura el
capítol de treballs de fons; Maps & books
reviewed, comentaris i ressenyes de publicacions geogràfiques, i la secció From
EGEA to EGEA, destinada a presentar les
notes sobre funcionament acadèmic i/o
professional de les diferents entitats membres de l'Associació.
El primèr número es presenta -amb inte-·
ressants aportacions procedents dels inés '
diversos indrets d'Europa. En aquest sentit,
podem destacar els articles del doctor
Michael Gramm (Aachen) i del doctor
Lorenzo López Trigal (Lleó) sobre diferents
aspectes del paper de la frontera en l'arrieuR .C .G. no 13 • d esem b re 1990 • volum V
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lació regional de la nova Europa, d ' Ana
Campillo i Gonzalo Méndez (Santiago pe
Compostela) sobre la política medi-ambiental espanyola, de Kovacs Hajnal (ClujNapoca) sobre relacions interurbanes a
Transilvània, o de Sérgio Claudino (Lisboa)
sobre la Geografia a l'ensenyament secundari portuguès, ... així com l'anàlisi de
tendències de la urbanització-metropolització a través de mètodes matemàtics, de
Gabriele Müller (Berlín). Pel que fa a les
altres seccions, cal remarcar el comentari
metodològic de l'elaboració del mapa turístic de Bialystok, d'SlawomirHalicki
(Varsòvia), així com les notes sobre la celebració del 70 aniversari del Club Científic
dels Estudiants de Geografia de la
Universitat de Varsòvia (Pawel Piszczek), i
sobre les possibilitats d'estudiar Geografia
a Finlàndia Gussi S. Jauhianien, Turku).
El segon número, en el qual ja s'està
treballant, inclourà, entre d'altres, la publicació de l'entrevista que el professor Milton
Santos atorgà en exclusiva a The European

Geographer, aprofitant la seva estada a
València, el dia 27 de juny d'aquest any.
La revista compta d'entrada amb un
potencial de lectors gens despreciable, que
es fonamenta en les joves bases de l'Associació Europea. Actualment, el projecte
EGEA -que s'encetà a Lleó, la primavera de
1987, durant el X Encontre d'Estudiants de
Geografia i Joves Geògrafs i es refermà en
la resolució final del seu Congrés
Constituent, celebrat el febrer de 1989, a
Zaborów (Polònia)- compta amb 111 entitats associades (45 corresponen a l'Europa
nord-occidental, 30 a l'Europa oriental i
escandinava i 36 a l'Europa mediterrània),
cosa que significa que hi ha aproximadament unes 5 000 persones involucrades en
el projecte a través de les seves respectives
entitats locals, fet que, per tant, la co¡.¡oca
al capdavant de les organitzacions geogràfiques europees, almenys pel que fa al
nombre d'afiliats, que, a més, constitueixen
el gruix més ample i dinàmic de les futures
generacions de geògrafs.

Per a una major informació sobre
l' European Geography Association, així com
per formalitzar subscripcions a The
European Geographer, podeu adreçar-wos
per escrit a:
Secretaria Executiva de la Comissió de
Coordinació de la European Geography
Association per a l'Europa Mediterrània
"EUROMED",
Societat Antropogeogràfica a Barcelona,
Carrer Gran de Gràcia, 252, 1r E.
08012 Barcelona

o a:

The European Geographer
Associaçao de Jovens Geógrafos de Lisboa
Rua António Saúde, 16, 7° esq.
1500 Lisboa

Josep M. Setó i Verdés
Llicenciat en Geografia
Universitat de Barcelona
Societat Antropogeogràfica a Barcelona

FE D'ERRATES
En el número 12 de la Revista Catalana de Geografia s'han detectat
alguns errors que poden dificultar la lectura correcta dels articles. Són
els següents:

- Pàgina 38, tercera columna, línia 7. Diu: " ...que els autobusos
podrien desenvoluparen una línia... "; hauria de dir: " ... que els autobusos podrien desenvolupar en una línia ... ".

- Pàgina 12, figura 2. El número 22 que apareix al costat de la indicació
"Distància en milles de la desembocadura" correspon a la presa de
Kentucky.

- Pàgina 47, primera columna, línia 5. Diu: " ...són la producció d'ortofotos a escala 1:50 000 i 1:25 000 ... "; hauria de dir: " ... són la producció d' ortofotos a escala 1:5 000 i 1:25 000 ... ".

- Pàgina 33, nota 1, segona columna, línia 1. Diu:" ... assenyalada a la
bibliografia (pàg. 39). ";hauria de dir: " ...assenyalada a la bibliografia
(pàg. 45).".

- Pàgina 63, tercera columna, línia 8. Diu: " ... a¡¡
de dir: " ... a¡¡ = e¡¡ . {Ç. ".

- Pàgina 36, taula 1, sisena columna, línia 5. Diu: "54 848"; hauria de
dir: "54 048 ".
R.C.G.
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=e¡¡~ >-.¡... "; hauria

- Pàgina 80, Abstracts, tercer article. Diu: "Amalia Inés Geriages";
hauria de dir: " Amalia Inés Geraiges".
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1.1.- TITOL:

Geografía Física
(Physical Geography)

C urso de Geografía Física
(Physical Geography)

Tratado de Geografía Física
(Traité de géographie physique)

Geografía Física
(Physical Geography)

1.2.- AUTOR:

King, Cuchlaine A.M.

Patton, C lyde P.; Alexander,
Charles S.; Kramer, Fritz L.

De Martonne, Emmanuel

Strahler, Arthur N.

1.3.- TRADUCTOR:

Domingo de Miró, Montserrat

Pagès Buisan, Manuel

Candel Vila, Rafael; Comas de
Candel, Joaquina

Francisco

Guilló, Ana M.; Albert, José

1.4.- PAÍS:

Gran Bretanya

Estats Units d'Amèrica

França

Estats Units d'Amèrica

1.5.- ANY D 'EDICIÓ:

1984 (la ed. en llengua castellana)

1978 {la ed.); 1983 (la reed.)

1968 (la ed.); 1975 (última ed .)

1988 (7a ed.)

1.6.- EDITORIAL:

Oikos-Tau S.A. (Vilassar de
Mar)

Ediciones Vicens Vives S.A.
(Barcelona)

Editorial Juventud (Barcelona)

Ediciones Omega (Barcelona)

1.7.- ISBN:

84-281-0544-8

84-316-1674-1

84-261-5608-8 (ed. completa)

84-282-0351-2

2.1.- FORMAT:

22x14cm

30 x 22 cm

23 x 15 cm (3 volums)

26 x 19 cm

2.2.- NOMBRE DE
PÀGINES:

544

446

1670

792

3.1.- LLEGIBILITAT:

Bona.

Bona.

Regular. Llenguatge retòric.

Bona.

3.2.- ESTRUCTURA
DEL LLIBRE:

Conté quatre capítols que tracten de l'abast de la Geografia
Física i dels estudis a escala
local, regional, continental i
planetària. Al final de cada
capítol hi ha exercicis pràctics
relacionats amb els temes tractats i un llistat d'obres citades al
text i d'ampliació dels temes. El
llibre s'acaba amb una conclusió, un apèndix de solucions
dels exercicis proposats i un
glossari amb un índex alfabètic

Consta de vint-i-tres capítols
que tracten de temes referents
al clima, les formes del relleu, la
hidrosfera i la biosfera. Hi ha
un capítol introductori i un
apèndix sobre conceptes
cartogràfics.
Cadascun dels capítols consta

Consta de cinc parts repartides
en tres volums (nocions generals, clima, hidrografia i biogeografia). Cada part agrupa una
sèrie de capítols que contenen
un sumari dels apartats a tractar
i un recull bibliogràfic.
Al final de cada volum hi ha un
índex de figures i mapes, un de
làmines i un de les matèries tractades. A més, el primer volum
conté dos planisferis i el tercer
volum un índex alfabètic
d'autors i un de matèries, refe-

Consta de quatre parts. A la
primera, es tracta de forma general
el globus terraqüi. A la segona,
s'estudien l'atmosfera i els oceans.
A la tercera, es tracta del clima, els
sòls i la vegetació . A l'última
s'analitzen les formes de modelat.
Cadascuna d' aquestes parts es
divideix en capítols; al final de
cada capítol hi ha un qüestionari
i uns exercicis pràctics. En el llibre
s'inclouen també una breu introducció, diversos apèndixs, la
bibliografia, un índex alfabètic i
mapes temàtics del món.

de matèries, un d'antroponímic

i un de toponímic.

d~una

introducció, d'un resum

i d'una orientació bibliogràfica.
Al final del llibre hi ha un glossari i un índex alfabètic del
vocabu lari més destacat. S'hi
inclouen, a més, dos planisferis.

rents a tota I'obra.
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3.3.- REALITZACIÓ
GRÀFICA:

Força abundant: esquemes,
gràfics, taules, mapes i fotografies en blanc i negre.

Molt abundant a cada capítol:
dibuixos, esquemes, taules,
gràfics, diagrames i mapes.
Fotografies en blanc i negre.

Predominen els dibuixos i els
mapes. També hi ha fotografies
en blanc i negre.

Molt abundant a cada tema:
dibuixos, esquemes, blocs,
gràfics i mapes. Fotografies en
blanc i negre.

4.1.- BIBLIOGRAFIA:

Al final de cada capítol. S'indiquen les obres fonamentals per
a l'ampliació dels temes. La
majoria corresponen a obres
angleses i americanes dels anys
60 i 70.

A cada capítol. Bàsicament es fa
referència a publicacions nordamericanes dels anys 50 i 60.

A cada capítol i molt extensa.
Agrupada segons el tema tractat. Majoritàriament recull
publicacions alemanyes i franceses des de fina ls del segle
passat fins als anys 30.

Hi ha un apartat sencer en què se
cita la bibliografia per a cada
capítol i per temes dins de cada
capítol. Gairebé tota correspon a
publicacions nord-americanes
des dels anys vint fins als anys
seixanta (amb alguna publicació
de finals de segle passat).

4.2.- NOTES:

Escasses i a peu de pàgina.

Molt poques i a peu de pàgina.

No n'hi ha.

No n'hi ha.

5.0.- CONCEPTE:

Llibre que, a través d'exercicis
pràctics, pretén introduir els
conceptes bàsics del medi físic.

Manual bàsic i introductori de
geografia física.

Tractat clàssic de geografia física.

Manual clàssic de geografia física.

6.0.- VALORACIÓ
GLOBAL:

Manual basat principalment en
la realització d'exercicis pràctics
i en l'aplicació directa dels
conceptes exposats a l'en tom
real. La seva estructura el fa
didàctic de cara a una iniciació
en la matèria. Podria equipararse a un quadern de pràctiques
complementari de l'assignatura
de Geografia Física d'un primer
cicle universitari.

Llibre que ofereix una terminologia i uns conceptes bàsics de
la geografia física. Presenta, a
més, una estructura clara i entenedora. Aquests aspectes el fan
un manual de consulta adequat
per a qui vulgui adquirir una
base prou sòlida sobre aq uests
temes.

Obra que aglutina de forma
molt extensa tots i cadascun
dels temes referents a la geografia física. Ha estat actualitzada
en les seves nombroses edicions
però no deixa de tenir una
estructura i presentació anticuades les quals en dificulten
l'estudi i la visió global dels
temes i conceptes.
A causa del llenguatge utilitzat
pot semblar, a primera vista,
poc rigurós i excessivament
descriptiu.

Malgrat ser un llibre ja clàssic i
que centra els seus exemples en
els Estats Units, fa un repàs
ampli dels temes que tracta. Cal
destacar per la seva extensió la
part dedicada a la geomorfologia.
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LA CIRCULACIÓN, LOS TRANSPORTES
Y EL MEDI O AMBIENTE EN LAS CIUDAD ES MEDIAS ............................................................. ..
El anículo compara la política de circulación urbana en las ciudades medias de Sierre i Marges,
en Suiza, y Granollers, en Cataluña. Se aplica un modelo de analisis para evaluar la percepción,
concepción y realización de las diferentes medidas, y se llega a la conclusión de la necesidad de
coordinar las medidas.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA .
Características de la fuerza de trabajo en Barcelona .................................................................................. .
La autora realiza un estudio sobre la relación entre urbanización e industrialización en
Barcelona, a partir de la empresa citada. El amílisis de la mano de obra ocupada hasta 1977
permite conocer los procesos de formación profesional y el modelo residencial de la mano de
obra.
LA COLECCIÓN CARTOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
WROCEAW. Un instrumento de trabajo que también es fuente de interesantes investigaciones ........
El artículo constiruye una breve presentación de los fondos de la Cartoteca Universitaria de
WrocYaw. La autora, especialista en el tema, describe las piezas mas importantes y señala su
interés respecto a las investigaciones que se realizan en dicha biblioteca.
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DEL GEOIDE EN CATALUÑA .......................................... .
En el artículo se describen los resultados de la primera deterrninación gravimétrica del Geoide
en Cataluña, que, por encargo del ICC, ha llevada a cabo el Departamento de Matematica
Aplicada de la Universidad de Barcelona. Asimismo, se repasan los fundamentos del método de
colocación -mínimos cuadrados- que ha sida aplicada a las observaciones gravimétricas. El
calculo ha requerida disponer del modelo de elevaciones del terrena en Cataluña.
HISTORIA DE LA VEGETACIÓN EN EL LLANO DE BARCELONA
EN LOS ÚLTIM OS 9 000 AÑOS. Analisis polínico del antiguo "Estany del Cagalell" (DR-1) .........
El an:ílisis polínico realizado en el antiguo "Estany del Cagalell" permite establecer una primera
hipótesis sobre la evolución de la vegetación en el Llana de Barcelona. Entre 8 500 y 5 000/3 500
años BP el paisaje vegetal esta dominada por los robledales mixtos. En la última fase del diagrama se extienden los encinares y pinares en detrimento del bosque caducifolio, posiblemente
cómo consecuencia de modificaciones climaticas que redujeron la precipitación.

TRAFFIC, TRANSPORTATION AND ENVIRONMENT IN MIDDLE-SIZED TOWNS ........
This paper compares urban traffic policies in the middle-sized towns of Sierre and Marges,
Switzerland, and of Granollers, Catalonia. A model analysis has been applied to evaluate the
background, the conception, and the carrying out of the various measures. The final considerations emphasize the need to coordinate the variety of measures applied.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARIT! MA .
Characteristics of the labor force in Barcelona ........................................................................................ ..
The author studies the relationship between industrialization and urbanization in Barcelona,
using information extracted from the files of La Maquinista Terrestre y Marítima, an engineering company. The analysis of the labor force employed up to 1977 helps to understand the
ways of getting vocational training and the patterns of the choice of housing by the labor force.
THE CARTOGRAPHIC COLLECTION AT THE UNIVERSITY
LIBRARY OF WROCEAW. A working tool that is also the source of interesting research .............. ..
This article is a short introduction to the collections of the Cartographic Department of
WrocYaw's University. The author, a specialist in this subject, makes a description of the most
important items and points to their most interesting features in connection with the research
activities that are carried out in the Library.
PRELIMINARY DETERMINATION OF THE GEOID IN CATALONIA .................................. ..
This paper contains a description of the results achieved during the first gravimetric determination of the Geoid in Catalonia, made by the Department of Applied Mathematics of the
University of Barcelona for the Institut Cartogràfic de Catalunya. There is also a review of the
fundamentals of the method used for placing -square minimums- applied to the gravimetric
observations. For this kind of calculations it was necessary to build a model of ground relief in
Catalonia.
HISTORY OF VEGETATION IN THE PLAIN OF BARCELONA DURING
THE LAST 9 000 YEARS. Pollinic analysis of the ancient "Estany del Cagalell" (DR-1) .................. ..
Pollinic analysis of the no longer extant lake known as the "Estany del Cagalell" has provided
data for establishing a first hypothesis regarding the evolution of vegetation in the Plain of
Barcelona. Between 8 500 and 5 000/ 3 500 years BP the vegetal landscape was dominated by
mixed oak graves. In the last phase of the diagram, holm oak graves and pine graves increased
their extension at the expenses of caducous forest, probably as a consequence of changes in
rainfall.
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