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EDITORIAL 

Amb el número 17 cloem sis anys de publicació d'aquesta segona etapa de la 
Revista i entrem, a més, en el mític any 1992; semblava molt lluny, però 
inexorablement hi hem arribat i des d'aquí desitgem que totes les expectatives 
que ha despertat aquesta data s'acompleixin i deixin, sobretot, una llavor de 
continuitat. 
Aquest número torna a ésser miscef.lani, aspecte que volem mantenir, ja que 
malgrat que els números monogràfics tenen molts avantatges de coherència 
i continuitat, els que com aquest tracten de temes diversos assoleixen un 
interès parcial, però molt més diversificat. L'afany de la Revista és d'arribar 
al màxim nombre de professionals i d'afeccionats, i creiem que aquesta 
diversitat ho afavoreix. 
La secció de Visions geogràfiques és dedicada aquesta vegada a un article que 
analitza l'actualitat i problemes del Parc Nacional de Yellowstone, als Estats 
Units d'Amèrica, un dels més emblemàtics i coneguts. L'autor, Rafael López, 
és llicenciat en Geografia per la nova Universitat de Tarragona i és l'autor també 
del reportatge fotogràfic que constitueix una aportació tan valuosa com la del 
text. Desitgem que les experiències nord-americanes en aquest camp serveixin 
d 'alguna manera en el nostre país. 
La secció de Cartografia, a continuació, s'obre amb el text de la que fou 
conferència inaugural de l'assemblea general de la Intemational Cartographic 
Association, que se celebrà a Bournemouth, al sud de Gran Bretanya, el 
setembre de 1991. L'autor, D.R.F. Taylor, president de l'ICA, tracta de les bases 
conceptuals per a la nova cartografia, entre la mecanització i la tradició; és un 
text important i que, a més, recull l'interès de l'Institut Cartogràfic que 
organitza l'assemblea general de l'ICA per al vinent 1995. El segon article 
cartogràfic tracta dels estudis de la regeneració forestal a partir de les imatges 
de satèf.lit; en són autors els biòlegs Maria Pery, de la Direcció General del Medi 
Natural, i Oriol Viñas, de l'ICC. 
La secció de Geografia exposa dos temes barcelonins. El primer article, de 
f. Femdndez de Retana, llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, 
presenta els resultats d'un estudi sobre la urbanització del municipi de 
l'Hospitalet de Llobregat; en concret, es tracta d'una anàlisi detallada sobre 
la construcció d'habitatges amb passadís al sector de Collblanc -la Torrassa entre 
1900 i 1929, excef.lent contribució al coneixement dels problemes de l'habitatge 
a Catalunya. El segon article, d'Anna Mompart, llicenciada en Geografia per 
la Universitat de Barcelona, toca un tema poc conegut, amb una aproximació 
al problema de les diferències socials davant de la malaltia i de la mort a la ciutat 
de Barcelona. L'estudi, centrat en dades força recents, dels anys 1980, i amb 
un aparell tècnic força elevat arriba a determinar els grans paràmetres 
d'aquesta desigualtat reflectida en els districtes municipals.L'article de la 
secció de Ciències de la Terra és dedicat a una visió general dels processos i formes 
periglacials a la muntanya mediterrània de la Península Ibèrica. L'autor, 
Antonio Gómez, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, 
té una gran experiència en el tema i ha dedicat un gran interès a la if.lustració 
gràfica dels processos i formes que presenta en el text. 
La Revista es clou amb les seccions informatives habituals. Aquesta vegada el 
comentari bibliogràfic és dedicat a l'anàlisi i valoració de quatre publicacions 
fetes per la International Cartographic Association. 
Per tal de posar-nos d'acord amb. els temps que vivim, i després de sis anys de 
congelació de preus, a partir del número 18 l'exemplar solt de la Revista i la 
subscripció seran més cars. Esperem que els nostres lectors i subscriptors ens segueixin 
concedint llur confiança i que comprenguin que amb els paràmetres actuals el 
producte que tenen a les mans mereix una valoració ben més alta. 
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Foto 1: La zona d'Oid Faithful, al voltant del guèiser del mateix nom, s'ha convertit en una de les àrees de major concentració de visitants 

Mapa 1: Mapa del parc de Ye llowstone amb les dife
rents zones en què ha estat dividit per tal de 
facilitar la seva gestió 

(Font: Master Plan. Yellowstone National 
Park. United States Department of tbe 
Interior. National Park Seruice) 

(Foto: autor) 
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EL PARC NACIONAL 
DE YELLOWSTONE 
Passat, present i futur 

del pioner dels parcs nacionals 

Rafel López i Monné 
Llicenciat en Geografia 

Col-laborador del Departament de Geografia 
Universitat de Tarragona 

Parlar de parcs nacionals i espais protegits és un fet 
comú en els darrers temps. La seva existència no represen
ta, avui dia, un fet qüestionable. Hom accepta, sense reser
ves, la necessitat de preservar determinats espais naturals de 
la inèrcia transformadora i depredadora humana, que les 
societats actuals han portat fins als límits de la irracionali
tat. Per bé que puguin complir altres funcions, aquestes 
"illes de natura", situades al mig d'entorns àmpliament 
transformats -quan no degradats-, han esdevingut museus 
d'història pretèrita, història natural, però història al cap i a 
la fi. Memòria d'allò que havien estat diferents medis, on 
l'acció antròpica era limitada o inexistent'. 

Els parcs nacionals van sorgir com un resultat pràctic 
de l'essència del pensament "conservacionista". L'origen 
d 'aquesta ideologia es pot entreveure en filòsofs, natura
listes i viatgers de l'època iHustrada; però fou a mitjans del 
segle XIX quan van començar a tenir rellevància algunes 
idees que trencarien amb la concepció que fins llavors 
s'havia tingut de les relacions home-natura. S'instava a no 
malbaratar els tresors de la naturalesa, i a recuperar, en 
canvi, el gaudiment de la seva contemplació, alhora que es 
propugnava la pràctica d 'una explotació racional i equili
brada per evitar-ne el possible esgotament. 

Va ser als Estats Units d'Amèrica on, anant més enllà 
de la pura especulació, aquests ideals van prendre forma 
amb la creació de parcs nacionals. Per primera vegada, 
paratges que destacaven per la seva bellesa eren protegits 
en la seva totalitat dins una àrea determinada. 

En l'actualitat, aquestes iniciatives s'han estès per tot 
el planeta. Els diferents governs mostren satisfets els 
parcs nacionals com el resultat de la seva vocació pro-

Nota: 

l. El director del Park Service de Yosemite assenyalava en una entrevista: Our 
parks have been called islands of hope (Els nostres parcs han estat qualificats 
com a illes d 'esperança). National Geographic Magazine, volum 156, núm. I, 
pàg. 59. Juliol, 1979. 
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teccionista. La realitat, però, mostra que el grau de pre
servació i l'ús a què són sotmesos aquests espais, varia 
substancialment d 'uns països a d 'altres. Malgrat tot, 
constitueixen un important valor patrimonial, que les 
societats de final de segle han de gestiònar segons com 
entenguin el futur del binomi societat-medi natural. En 
línies generals, i a la majoria dels casos, els espais prote
gits es troben presoners d 'una contradicció inherent al 
seu origen: "es mira i no es toca, es toca una miqueta o ni 
una cosa ni l'altra". Les decisions, i en qualsevol cas la 
seva execució, no són senzilles. 

Creació de Yellowstone 
com a primer parc nacional 

L'origen de Yellowstone com a espai protegit ha estat 
sempre considerat pels nord-americans com una con
questa molt significativa i important en la història del seu 
país. Fou pel març de 1872 quan la mà del president 
Ulysses S. Gram signà l'acta de la seva creació. Acabava 

Foto 2: ombrosos grups de voluntaris dirigits per guardes forestaJs han estat realitzant tas-
ques de neteja en algunes de les zones cremades (Foto: autor) 



6 visions geogràfiques 

de néixer el primer parc nacional del món. Els indis feia 
temps que s'havien establert a la zona, no sense respecte 
i temor. Per a molts d'ells, els sorolls i esbufecs de la 
terra no podien ser sinó signes d'esperits malignes. Els 
territoris eren ocupats pels bannock, els shoshone i 
d' altres tribus quan el primer blanc, John Colter, va 
explorar la regió pels volts de l'any 1807. A mitjans del 
segle, els trampers van recórrer extensament la regió, a la 
caça de pells. El 1871 hi arribà una expedició dirigida 
pel geòleg Ferdinand V. Hayden. Les extraordinàries 
fotografies preses per William Henry Jackson van 
convèncer el Congrés i el president a estendre la signatura 
que marcaria el seu futur com a parc nacional. 

Des d'un començament, el foment dels parcs nacio
nals als Estats Units d'Amèrica s'ha basat en dos criteris 
fonamentals: en primer lloc, considerar aquests espais 
com "un indret vital per al benestar dels pobles", i, en 
segon lloc, la prioritat de "conservació dels recursos biolò
gics"'. El parc nacional és considerat un territori singular 
per les seves meravelles naturals, se segrega per conservar
lo en estat salvatge i dedicar-lo a l'ús i a la inspiració del 
poble. Stephen Mather resumia l'esperit d'aquests espais 
quan assenyalava: They belong to everyone now and 
always (Pertanyen a tothom ara i per sempre)'. 

El contacte amb la naturalesa té, en el cas del ciutadà 
nord-americà, connotacions patriòtiques. La jove nació 
es va formar alhora que s'anaven colonitzant nous terri
toris. Aquests episodis, relativament recents, són recor
dats amb freqüència com la gènesi històrica que ha donat 
lloc a la "Gran Amèrica", la qual cosa provoca que el sen
timent d'unió amb la terra es mantingui ben viu. Així, la 
vida "naturalitzada" esdevé un element identificatiu que 
apropa el nord-americà al seu país. Muntanyes, arbres i 
belleses naturals adquireixen, sovint, una simbologia 
d' immutabilitat que es transfereix a la història i als orí
gens de la nació. 

Durant els primers anys, Yellowstone era parc nacio
nal únicament de nom. Els trampers i els caçadors hi 
continuaven les seves activitats. L'exèrcit en va assumir el 
control el 1886. Durant el primer decenni del present 
segle, segons les cròniques de l'època, la situació dels 
parcs, en general, era lamentable i caòtica. En un núme
ro especial del National Geographic Magazine', dedicat 
als parcs nacionals, es fa referència a un fet, ocorregut el 
1912, que va marcar de forma determinant el futur 
d'aquests espais. L'article situa el fet a l'illa de Cape 
Breton, a Nova Escòcia, on dos personatges, obligats a 
refugiar-se d'una tempesta, van passar llargues hores con
versant del futur de paratges situats a milers de quilòme
tres d'allí. Un d'aquests homes, Franklin K. Lane, es va 
convertir poc temps després en secretari de l'Interior del 
president Wilson; l'altre, Gilbert H. Grosvenor, a més 
d'un acèrrim defensor de la natura, era l'editor de la 
N ational Geographic Society. Quatre anys després 

d'aquelles primeres converses, van començar a donar fruit 
les gestions i el treball realitzat en els cercles influents 
nord-americans: neixia el National Park Service (NPS . 

Aquest organisme va ser creat pel Congrés, amb el 
propòsit fonamental de fer realitat l'esperit pel qual 
s'havia decidit protegir determinats territoris. Això sig-

Notes: 

2. Sterling Yard, pàg. 2. 1949. 
3. National Geographic Magazine, volum 130, núm. 1, pàg. 1. Juliol, 1966. 
4. National Geographic Magazine, volum 130, núm. 1, pàg. 2. Juliol, 1966. 
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Foto 3: Yellowsto ne és considerat com un escenari quasi espiritual en la relac ió que s'estableix entre els nord-americans i el seu país {Foto: autor) 

nificava aconseguir que els parcs, monuments i reserves 
naturals conservessin intactes, per al gaudiment de les 
futures generacions, tant els paisatges i els objectes natu
rals i històrics com la vida natural que s'hi desenvolupa. 

A jutjar per la bibliografia consultada, se segueix 
posant de relleu, encara avui, la creació d'aquesta entitat, 
com a pilar bàsic del funcionament dels espais protegits 
als Estats U nits d'Amèrica. El NPS es va constituir com 
l'òrgan executiu per a la gestió directa i efectiva dels 
parcs nacionals. Un cop els ideals van estar formulats, el 
pas següent requeria assegurar-ne la concreció i l'execució. 
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Es va posar èmfasi en la viabilitat, i això volia dir que calia 
determinar clarament qui havia de dur a terme la gestió i 
com es menana. 

Sota de Yellowstone, a la regió de Jackson Hole, 
separats del parc per una estreta franja de territori, es 
troben uns altres paratges excepcionals, The Tetons, 
declarats parc nacional el 1929. L'esperit de la política 
d'espais protegits va calar profundament en la població 
nord-americana i es va convertir en un tema popular 
d'interès comunitari. Grans personatges de la vida públi
ca es declararen defensors d'aquest esperit. Així, John 
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Rockefeller,Jr. va adquirir, gradualment, terres a Jackson 
Hole, i el 1950 les regalà a l'Estat per incorporar-les al 
Parc Nacional de Grand Teton. Finalment, el 1972 el 
John D. Rockefeller, Jr., Memorial Parkway connectà 
ambdós parcs, que a efectes pràctics poden considerar-se 
com un de sol. 

L'espai físic i la vida natural 
El territori on s'estén l'actual Parc Nacional de 

Yellowstone ocupa 896 808 hectàrees, la major part a 
l'Estat de Wyoming, amb dues franges als Estats d'Idaho 
i de Montana. El cor de Yellowstone és format per un 
gran altiplà volcànic encerclat de muntanyes. Tot i els 
magnífics boscos de pins i avets, i els extensos prats 
subalpins, les veritables responsables de la riquesa de la 
vida en aquesta regió són les aigües termals. Els guèisers 
aporten els minerals que nodreixen les algues, i bacteris 
dels quals s'alimenten mosques i insectes essencials per a 
l'existència d'altres insectes i ocells. La calor del subsòl 
fon la neu i permet així l'existència de pastures a l'hivern, 
les quals constitueixen la principal font d'aliment de la 
major part dels 93 000 ants, 2 700 bisons, centenars de 
bighorn sheep (Ovis canadensis) i antílops americans. 
Aquests i d'altres animals es desplacen fins i tot més enllà 
del parc buscant aliment i refugi. 

Algunes espècies autòctones, com el llop gris, van ser 
deliberadament eradicades com a feram a començaments 
de segle. Les propostes per tornar-les a introduir a 
Yellowstone enfronten avui dia conservacionistes, agèn
cies federals i ranxers. Actualment, però, d'altres espècies 
podrien desaparèixer d'aquests territoris. Hom creu que 
sols resten a la regió uns dos-cents exemplars d 'óssos 
grizzly, dels quals menys de 45 serien femelles adultes. 
Malgrat que la població d'óssos sembla estable, els 
experts no es posen d'acord en el nombre i s'acusa el 
NPS de fer estimacions excessivament optimistes. Molts 
óssos han estat abatuts de forma accidental, però els 
caçadors furtius i els ranxers constitueixen una greu 
amenaça degut als exemplars que segueixen caçant deli
beradament. 

Les peculiars característiques geològiques van ser 
l'element principal a l'hora de decidir protegir aquest 
territori. Yellowstone té el sistema més important de 
fumaroles, fonts termals i guèisers de tot el món. Hi ha 
nou conques principals de guèisers, i més de cent agrupa
cions de calderes d'aigua bullent disperses en una àrea de 
4 662 km'. El Gran Congost del Yellowstone, segon en 
grandària després del Gran Congost del Colorado, repre
senta una atracció única. És una veritable finestra a l'inte
rior de la Terra, que evidencia l'acció permanent de les 
forces geològiques. El llac de Yellowstone representa la 
massa d'aigua més important per damunt dels 2 200 metres 
al continent americà, amb 176 km de costa, 360 km' de 
superfície i una profunditat màxima de quasi cent metres. 

Foto 4: Bosc cremat durant l' incendi del 1988. Àrea propera al Mont Washborn (3 122 m) 
(Foto: autor) 

Foto 5: La línia d'actuació bàsica procura limitar l'impacte humà a les vies de comunicació per 
manteni r les àrees interio rs en estat natural (Foto: autor) 
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Pel que fa a la història geològica pròpiament dita, el 
parc inclou des de formacions molt antigues a molt 
modernes. A la banda nord es pot observar granit 
metamòrfic, esquist i gneis, tots amb una edat de 2 a 3 
bilions d'anys. Materials paleozoics apareixen en forma
cions a Gallantin Range, mentre que els pertanyents al 
Mesozoic es troben al Yellowstone's Mt. Everts. 

El vulcanisme de començaments del Terciari originà 
la Serralada d' Absaroka, situada a l'extrem est del parc. 
Durant aquest període van créixer i es cremaren succes
sivament amplis boscos, tal com demostren les restes 
d'arbres fossilitzats trobades a Specimen Ridge. L'activi
tat volcànica dels darrers dos milions d'anys va originar 
els basalts que formen els altiplans del parc. Les erup
cions més recents, interfoliades amb els dipòsits glacials 
del Plistocè, han servit per datar els avanços i retrocessos 
de les glaceres. L'evidència indica que aquestes van cobrir 
la regió tres o quatre vegades en els passats 300 000 anys. 
A partir del final de la darrera glaciació, fa menys 
d'll 000 anys, és a dir, un període insignificant pel que fa 
a la vida del parc, les plantes i els animals van envair el 
territori. Per aquesta raó, l'actual món vegetal va iniciar 
el seu desenvolupament en un passat no massa llunyà. 

La política de gestió: el Master Plan 
Una aproximació a la distribució jurisdiccional de la 

regió de Yellowstone mostra una àrea dividida en com
tats, estats i àmbits d'actuació federals . La cooperació i el 
compromís, tot i que són essencials, no sempre resulten 
fàcils. I menys encara quan es fa imperatiu un ús ètic del 
territori per continuar perpetuant els límits naturals de 
l'ecosistema del parc. Per aquesta raó va néixer, el1960, 
el Greater Yello w stone Coordinating Committee 
(GYCC), format per representants del parc, dels serveis 
forestals regionals i del NPS. Aquesta entitat no imposa 
decisions, però ajuda a definir i resoldre problemes 
comuns de gerència i solucionar els buits que es puguin 
originar en la comunicació entre els diferents estaments. 

El 1972 Yellowstone va complir cent anys com a 
parc nacional, aniversari que els nord-americans aprofi
taren per fer balanç del període. El resultat no fou del tot 
positiu. Un segle després de la seva creació, el futur de 
Yellowstone era compromès. El problema s'havia origi
nat, irònicament, a causa de l'èxit del parc: l'excés de 
visitants. 

Des del1872, més de 48 milions de persones havien 
contemplat les seves meravelles. Per a milions d'altres, 
solament el seu nom ja suposa una identificació amb els 
Estats Units d'Amèrica. Si aquest excepcional paisatge 
natural havia estat protegit de la seva destrucció durant 
tot aquest temps, calia basar els plans de gestió en les rea
litats actuals i les necessitats del futur. Per exemple, el sis
tema de carreteres del parc i les instal-lacions i hostatge
ries per passar la nit es van construir per donar resposta 

a les exigències de l'era del cavall i la carreta. Res de tot 
això no era suficient al darrer terç del segle XX. 

Els objectius amb els quals va ser creat Yellowstone 
semblaven haver entrat en flagrant contradicció: preservar 
un espai natural amb les mínimes alteracions, i que aquest 
servís per al gaudiment de la població. Yellowstone havia 
de ser protegit i preservat, però també ser visitat i, en defi
nitiva, usat. No es podien tancar els seus límits, però enca
ra menys obrir-lo a tots els visitants sense establir regula
cions. Un ús sense control podria significar la fi de 
Yellowstone; i si això arribés a succeir, suposaria el fracàs 
de l'objectiu amb què va ser creat el NPS. 

Per tal de fer front a la situació, aquest organisme 
va redactar un nou Master Plan on es van recollir els 
criteris amb què s'haurien d'afrontar i superar els rep
tes del futur. No es tractava únicament de formular 
precises especificacions, sinó d'assenyalar propostes 
per ser posades en pràctica d'acord amb el temps dis
ponible, el nombre de visitants, els avenços científics i 
tecnològics i, és clar, els recursos públics i privats que 
fossin assignats. 

El pla va reconèixer com una de les amenaces més 
serioses l'automòbil. Les noves actuacions havien de 
posar l'èmfasi a fer sortir la gent dels cotxes i canviar 
l'orientació del contacte que es tenia amb la natura. Això 
no volia dir que tothom que volgués visitar el parc hagués 
de creuar-lo a peu, sinó que la major part del transport 
hauria de ser col·lectiu. El visitant que arribés a 
Yellowstone, per qualsevol dels cinc punts d'entrada, 
disposaria de tota mena d'equipaments turístics concen
trats en àrees al costat del parc, però no a dins: Aquests 
equipaments haurien d'incloure supermercats i botigues 
de queviures, allotjaments diversos d'acord amb les pos
sibilitats de cadascú, aparcaments, estació d'autobusos i 
un centre d'informació on poder obtenir tot el necessari 
per preparar la visita. Els allotjaments situats a l'interior 
del parc havien de canviar el seu caràcter d'hostatgeria 
tradicional i l'atmosfera d'hotel per afavorir un clima de 
contacte més intens amb la natura que els envoltava, o 
fins i tot ser suprimits. 

A les àrees amb més concentració de visitants, com 
per exemple Old Faithful, s'havia d'organitzar un siste
ma d'autobusos per transportar-los als punts d'interès 
principals i tornar-los de nou al punt de sortida. Aquesta 
combinació de transport col·lectiu i centres de serveis 
en els punts d'entrada del parc, hauria de permetre al 
NPS concentrar-se en els serveis propis d'un espai natu
ral amb la finalitat d'ajudar els visitants a treure el màxim 
profit de la seva estada. 

L'objectiu prioritari del pla consistia en la millora 
de les oportunitats per tal que la natura restaurés l'eco
sistema originari; per aquesta raó es va considerar de 
vital importància la reducció del trànsit, de les carreteres 
i de les construccions a l'interior del parc. 
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Foto 7: El terrible incendi de la tardo r del 1988, lluny de ser considerat una catàstrofe, ha afe
git, segons els responsables del parc, una atracció més a la llista que ja té YeUowstone 

(Foto: autor) 

Foto 8: Yellowstone té actualment uns 2 700 bisons, descendents dels exemplars comprats i 
importacs a injcis del segle XX (Foto: autor) 
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Situació actual i futures línies d'actuació 
En l'actualitat, la reducció del trànsit és un dels 

aspectes on s'han aconseguit resultats més minsos. Tot i 
que hi ha una línia d'autobusos que recorre el parc, el 
nombre de vehicles gairebé s'ha doblat en menys de vint 
anys. Durant els mesos de juliol i agost, entre les 11 i les 
3 de la tarda, poden arribar més de mil automòbils cada 
hora a la zona d'Old Faithful. Durant l'estiu del1917 van 
entrar al parc 5 000 vehicles. El1971 el nombre total fou 
de 573 742, mentre que a finals de novembre de 1990 la 
xifra ascendia ja a 963 166 unitats. 

Pel que fa al nombre de visitants, des de 1'1 de gener 
al30 de novembre de 1990 havien entrat al parc 2 839 971 
persones, més del nombre total del1989, i era d'esperar 
que la xifra global del 1990 superaria els tres milions' . 
Amb raó, James Brandy, un dels guardes forestals del 
parc, es queixava que havia de passar la major part del seu 
temps solucionant problemes de trànsit•. 

Pel que fa a la dècada dels noranta, l'augment de 
visitants segueix sent una preocupació central en la ges
tió del parc. Com a línia d'actuació bàsica, es procurarà 
limitar i restringir l'impacte humà concentrant-lo en les 
vies de comunicació que travessen el territori, per tal de 
mantenir les àrees interiors en estat natural sense que la 
presència de l'home sigui significativa. Per aquesta raó, al 
parc s'han definit tres zones generals: zona natural, zona 
històrica, zona de desenvolupament'. 

La zona natural es troba dividida en dues subzones: de 
vida salvatge i d'ambient natural. La major part de les 
terres del parc tenen la classificació de subzona de vida sal
vatge. Es divideixen en deu unitats, separades per la xarxa 
de carreteres. La subzona d'ambient natural engloba les 
terres que es mantenen en condicions naturals i que ser
veixen de coixí entre les carreteres o àrees de desenvolu
pament i les de la subzona de vida salvatge. 

La zona històrica té com a finalitat preservar, prote
gir i interpretar les fonts culturals i històriques del pas de 
l'home pel parc, els seus assentaments, museus, etc. 
Menys de 1'1% de les terres del parc són incloses en 
aquesta categoria. 

La zona de desenvolupament està concebuda per 
acollir els serveis necessaris per a la gestió i la visita del 
parc, i inclou també menys d'un 1% del territori total. 

El Parc Nacional de Yellowstone té actualment un 
pressupost anual aproximat de 16 000 000 de dòlars. Els 
diners són assignats pel Congrés dels Estats Units 
d'Amèrica i permeten cobrir gairebé totes les despeses de 
funcionament del parc; això inclou els centres de visi-

Notes: 

S. D ades propo rcio nades direct ament per la Public Affairs Office, de 
Yellowstone. 

6. National Geographic Magazine, volum 156, núm. 1, pàg. 32. Juliol, 1979. 
7. Segons la distribució que apareix al Master Plan. 
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tants, les oficines i estacions dels guardes forestals, els 
càmpings, el manteniment de carreteres i camins, i els ser
veis que ofereix el NPS al parc. Aquesta entitat té una 
plantilla permanent de 307 persones, de les quals aproxi
madament 70 són guardes forestals. Durant l'estació 
d'estiu es contracten temporalment 511 persones més, de 
les quals 180 són guardes forestals' . 

Per al públic en general, el nom de Yellowstone va lli
gat als simpàtics "Iogui" i "Bubu". Aquests dos perso
natges són els divulgadors d'una època, d'una manera 
de fer i d'un determinat concepte de parc nacional. Són 
part de Yellowstone, a l'igual que els soferts guardes 
forestals que procuren que els visitants del parc no con
fonguin els dibuixos animats amb els óssos de veritat, als 
quals, de fet, també els encanten les deixalles del berenar 
familiar. I és que, aquests homes, no sols han de preocu
par-se de tenir cura de la natura, sinó de com guiar i 
tractar els milers de turistes que visiten el parc. 

Els guardes forestals tenen una formació àmplia i, 
sovint, coneixements especialitzats en d'altres camps, 
com per exemple narcòtics. Amb els visitants han arribat 
també els problemes socials i de medi ambient que patei
xen les ciutats d'on provenen. L'índex d'augment de la 
delinqüència supera el de la resta del país. Per aquesta 
raó, es creà un cos especial, US. Park Police, amb seu a 
Washington, que està sempre llest per ser transportat a 
qualsevol indret en cas de conflictes especials. 

Hom queda sorprès en comprovar l'esperit d'adap
tació i superació amb què els responsables del parc fan 
front a les eventualitats. Pel que fa a les qüestions que se 
susciten en recordar els enormes i terribles incendis de la 
tardor del1988; l'actual superintendent, Robert Barbee, 
assegura: "El parc no ha estat destruït. De fet, el que va 
ser anomenat com l'esforç més gran i perllongat fet mai 
per bombers, és ara anomenat com l'esdeveniment ecolò
gic més significatiu en la vida dels parcs nacionals. 
Aquells de nosaltres que som prou afortunats per pre
senciar la regeneració de la vida després dels focs, estem 
veient operar a la natura a gran escala, a una escala rara
ment observable en aquest món d'avui. Això no és tan 
sols un espectacle per als ecologistes i investigadors; ho és 
per a tothom, constitueix una oportunitat única en molts 
segles. La vida salvatge, els milers de fenòmens termals, 
els rius amb salmons i l'escenari de muntanyes estan 
encara al seu lloc, els focs del 1988 han afegit una atrac
ció més a la llista que ja té el parc"'. 

L'estiu següent als focs, encara no feia un any, les 
plantes petites havien començat a créixer a un ritme deu 

Notes: 

8. D ades pro po rcio nades directament per la Public Affai rs Office r, de 
Yellowstone. 

9. Citat a Yellowstone Cuide. A Pre-Trip Planning Publication Produced by the 
National Park Seroice, pàg. I. Estiu, 1989. 
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Foto tO: Ye llowstone compta amb el major sis tema de guèisers i fumaroles del món que mostren part de la febril activitat amagada al subsòl del parc (Foto: autor) 

vegades superior al normal. La claror accelerava i multi
plicava la germinació de les llavors de les coníferes. Els 
visitants que arribaven per comprovar, no sense por, si el 
seu estimat Yellowstone havia quedat destruït, van tro
bar-se amb el naixement d'un nou parc. Els responsables 
feia temps que treballaven perquè la impressió que obtin
gués el públic fos la més favorable possible; res de catàs
trofe, ans al contrari, el cicle continua. 

La informació, un cop més, ha tingut un paper pre
ponderant, i els visitants van poder conèixer, mitjançant 
cartells i maquetes situades als indrets corresponents, 
l'origen dels focs, el seu desenvolupament, com eren 
abans aquells paratges i de quina manera s'han vist afec
tats, així com també s'assenyala quina serà l'evolució pre
visible els propers anys. Ningú no sap dir si a Yellowstone 
hi va haver una tragèdia o que la natura és sàvia. 

Els grans reptes que Yellowstone té plantejats en 
l'actualitat són, fonamentalment, integrar la varietat 
d'organismes governamentals amb capacitat de gestionar 
el medi natural i, d'altra banda, harmonitzar aquesta 

Notes: 

10. Vision for the Future. A Framework for Coodination in the Greater 
Yellowstone A rea (draft). 

necessitat de protecció amb els interessos del públic, a fi 
de poder mantenir la integritat de l'ecosistema més gran 
de la zona temperada de la Terra. 

A partir dels suggeriments fets per la població de la 
Greater Yellowstone Area (GYA), el setembre de 1988 es 
va reunir el GYCC amb el propòsit d'establir els objectius 
bàsics per gestionar la zona. Aquests van ser comentats i 
esmenats per l'opinió pública. L'informe'0 resultant ha 
estat publicat en un ampli i complet esborrany que, nova
ment revisat i consensuat, haurà d'estar llest la primavera 
de 1991 i servirà per definir la visió de futur i els principis 
amb què es treballarà durant la propera dècada. 

Aquest informe reconeix els extraordinaris valors de 
la regió, però no limita la definició únicament als valors 
ecològics, les seves característiques i els seus processos. El 
document manifesta que, al cap i a la fi, la vàlua d'aquest 
ecosistema únic es basa en criteris que responen a valors 
humans; i, d'altra banda, les agències responsables de 
protegir el Greater Yellowstone ho fan per satisfer els 
desigs de la societat humana. Els tres principis bàsics en 
què es basa aquest document són: 

Conservar el sentit de natura i mantenir la integritat de 
l'ecosistema. 
Fomentar activitats que siguin biològicament i econò
micament sostenibles. 
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Foto 11 : C limbers Range és un indret especialment dissenyat per allotjar excursionistes i escaladors (Foto: autor) 

Usar la coordinació i l'educació per protegir els valors 
de l'ecosistema. 

El sentiment que actualment impregna tot l'esquema 
ecològic nacional nord-americà demana, en primer lloc, 
més parcs; en segon lloc, més cooperació entre les dife
rents agències governamentals, des de les que s'ocupen 
dels boscos fins les de caça i pesca; en tercer lloc, dema
na més parcs naturals prop de les zones urbanes per ade
quar-se a una població majoritàriament urbana. 
Finalment, es reclama una major protecció dels parcs 
naturals als mitjans informatius. 
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UNA BASE CONCEPTUAL 
PER A LA CARTOGRAFIA 

Noves orientacions 
per a l'era de la informació 

D.R.F. Taylor 
President de la I nternational Cartographic A ssociation 

DISCURS INAUGURAL DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'ICA 
BOURNEMOUTH, SETEMBRE DE 1991' 

Els anys noranta veuran com el ja substancial impac
te de les tecnologies digitals en la cartografia continua 
creixent. La cartografia digital va fer un paper clau a la 
guerra del Golf i les aplicacions SIG (Sistemes 
d ' Informació Geogràfica) s'estan expandint en una 
àmplia varietat d'àrees d'aplicació. La tecnologia cientí
fica de la cartografia és important, però sota el meu punt 
de vista, les qüestions que haurien de determinar les 
noves orientacions de la cartografia no són principal
ment tècniques. Efectivament, es pot al-legar que, si es 
permet que el paradigma tecnològic predominant pre
valgui, es perderà molt. Permetre que la nostra manera 
d'entendre i definir la cartografia vingui determinada per 
un imperatiu tecnològic, seria un error. 

El 1984, en la reunió de l'ICA (International 
Cartograghic Association) a Perth, el terme "Una Nova 
Cartografia" es va introduir per cridar l'atenció sobre 
l'impacte dramàtic de les tecnologies d'informació en la 
disciplina. Una part de l'argument conclusiu fou que "El 
repte ... més gran al qual s'enfronta la cartografia no està 
en el fet d'ensenyar o aprendre noves tècniques, sinó en 
crear un concepte radicalment nou de la nostra discipli
na" (TAYLOR, 1985:22). 

Es pot al-legar que aquest repte encara es manté 
actualment i encara molt més urgentment. Tal com Rhind 
va manifestar, els cartògrafs "són massa sovint un grup 
obert a noves tecnologies però tancat a nous conceptes" 
(RHIND, 1991 ). El desenvolupament teòric i conceptual 
de la cartografia com a disciplina s'ha retardat, si és que 
no s'ha desviat, a causa de l'explosió d'interès que han 

Nota 

1. Aquest text revisa i desenvolupa l'article "Gcographic Information Systems. 
T he Microcomputer and Contemporary Cartography", de D.R.F. Taylor. 
Pergamon Press, 1991. 
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desencadenat la cartografia automatitzada i els SIG. 
L'automatització en la producció de mapes ha donat com 
a resultat un paradigma neoformalista per a la disciplina 
amb un èmfasi clar en les tècniques de producció. Els SIG 
hi han afegit un fort èmfasi en el positivisme. Però ni els 
paradigmes neoformalistes ni els neopositivistes que han 
sorgit són adients i, en conseqüència, massa cartògrafs 
moderns són bàsicament especialistes tecnològics amb 
una visió molt limitada de la disciplina. 

Els SIG i la cartografia automatitzada són tècniques. 
La cartografia és una disciplina i, per definició, la carto
grafia hauria de ser més que una simple col-lecció de tèc
niques. A més, malgrat que la cartografia sigui una disci
plina aplicada, és necessari desenvolupar i mantenir un 
corpus intel-lectual no aplicat, del qual aquesta discipli
na està mancada en gran part, i considerar tant procés 
com productes. 

Nigel Waters, recollint el treball de Bloom i Roszak 
i d'altres, crida l'atenció sobre algunes de les qüestions 
clau relacionades amb el debat dins de la geografia sobre 
els SIG, els quals anomena "la nova desbandada cap a "El 
Sant Grial" de la geografia" (WATERS, 1989:32 ). També 
remarca que els SIG són decididament positivistes; en 
conseqüència, hi ha poc diàleg tant amb els humanistes 
com amb els paradigmes realistes-estructuralistes dins 
de la geografia. 

Els mateixos raonaments es poden aplicar a la carto
grafia. Brian Harley, per exemple, al-lega que els mapes 
no són ni científics ni objectius i que la noció de la car
tografia com una ciència progressiva és un "mite par
cialment creat per cartògrafs al llarg del seu propi desen
volupament professional" (HARLEY, 1989:2). Harley 
(1988,1989, 1990a, 1990b ), utilitzant les idees "postmo
dernes" de Foucault i Derrida, intenta redefinir la natu
ralesa dels mapes com a representacions de poder, fent-
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se ressò d'una manera subtil de les idees primerenques 
del polèmic geògraf francès Lacoste. Per a Harley, la car
tografia no s'hauria d'entendre sota la perspectiva de l' epis
temologia dominant del positivisme científic, sinó que 
hauria d'estar arrelada en la teoria social. Els mapes es 
conceben com discursos o textos, la natura metafísica i 
retòrica dels quals ha de ser explorada. Es concedeix una 
importància considerable a la noció de poder de Foucault 
i la necessitat de considerar les dimensions polítiques i 
socials de la cartografia: com el mapa funciona en societat 
com una forma de poder-coneixement i com és utilitzat en 
aquest sentit. La cartografia ha de ser considerada en el seu 
context social, el qual és per definició culturalment espe
cífic i canvia a través de l'espai i el temps. Més recentment 
encara, autors com Rundstrom (1991) han ampliat els seus 
paradigmes postmoderns per tal de considerar explícita
ment la cartografia com a un procés, especialment pel que 
fa a la seva relació amb societats "no contextuals". 

Els cartògrafs, en la seva recerca de productes científi
cament "objectius", no haurien de perdre de vista el fet que 
els mapes han estat i continuen essent fets per a una gran 
varietat de propòsits i no poden ser mai veritablement 
objectius, ja que un dels seus trets distintius "és que centren 
selectivament l'atenció en regions de l'espai, trets, objectes 
i temes" (VISUALINGAHM, 1989:27 ). Precisament, i encara 
que sorgeixin nous productes cartogràfics i processos, això 
no és probable que canvïi. El mapa és una abstracció de la 
realitat, no és la mateixa realitat. La qüestió és com d' explí
cita és la retòrica. L'anàlisi postmoderna de la cartografia 
s'està estenent i autors com David Turnbull, David Wood 
i Robert Rundstrom estan plantejant qüestions que tots els 
cartògrafs haurien de tenir en compte. 

L'art sembla haver estat bandejat de la cartografia 
contemporània per !"'objectivitat científica" de les tèc
niques de producció modernes. Es pot al-legar, però, que 
si la cartografia moderna ha de progressar, llavors no 
només es necessita més ciència, sinó també més art. 
Waters, citant Roszak, posa l'èmfasi en la "importància 
crucial de la imaginació teòrica, les hipòtesis, l'especula
ció i les conjectures inspirades" (WATERS, 1989:31). A 
més, la necessitat d'una consideració explícita de la car
tografia en el seu context social també és força urgent. 

La computació requereix una quantificació de la 
cartografia, però, (seguint Roszak tal com Waters el 
parafraseja) hi ha potser una necessitat igual de qualitat 
i de consideració de criteris tals com pertinència, 
coherència i perspicàcia, que és tristament escassa en la 
cartografia moderna. Tal com Waters ha observat, "la 
informació en el sistema ha d'estar il-luminada per idees 
i conceptes" (WATERS, 1989:31), i per aquelles qüestions 
l'interès de les quals ve donat pels productes que els 
cartògrafs creen. Aquestes qüestions fan sentir força 
cartògrafs incòmodes i rarament es plantegen explícita
ment en la literatura cartogràfica. 

Hi ha tres conceptes que podrien enriquir i millorar 
el formalisme tecnològic i el positivisme de la cartografia 
moderna. Són els següents: cognició, comunicació i 
visualització que, junts, podrien proporcionar una base 
conceptual i teòrica sòlida per a la disciplina. 

Cognició, comunicació i visualització 
Cognició i comunicació no són conceptes nous per a 

la cartografia, però han adquirit un nou significat en l'era 
de la informació. 

Abans, un problema important per als cartògrafs era 
d'obtenir suficient informació per fer un mapa. La revo
lució de la informació ha estat testimoni d'una eclosió de 
dades i ha obert tota una nova gamma de possibles tòpics 
que es poden cartografiar. La necessitat de convertir les 
dades en informació útil no ha estat mai tan gran, i els 
mapes i altres productes cartogràfics d'informació espa
cial que hi tenen relació són mitjans ideals per a l'orga
nització, presentació, comunicació i utilització del crei
xent volum d'informació que cada cop és més assequible. 

Els mapes sempre han contestat la pregunta "on", 
però en l'era de la informació han de respondre a altres 
qüestions diverses tals com: "per què", "quan", i "per 
qui", i "amb quin objectiu", i han de portar l'usuari a 
comprendre una quantitat molt més àmplia de temes que 
la que abans hi havia. L'interessantíssim estudi de David 
Turnbull, Maps and Territories (TURNBULL, 1989), és 
molt instructiu pel que fa a aquesta qüestió, ja que indi
ca l'àmplia gamma de qüestions que s'haurien de for
mular a qualsevol mapa. 

El coneixement de la realitat sempre ha estat un 
objectiu de la cartografia i, tal com Papp Vary (1989) ha 
assenyalat, és força difícil de separar la forma (representa
ció cartogràfica) del contingut (representació de la realitat). 
La forma, sigui gràfica o digital, tampoc no és tan cientí
ficament objectiva com molts cartògrafs pensen. 

L'exigència de comprendre la complexitat de la socie
tat moderna és molt forta i hi ha poques disciplines més 
ben situades que la cartografia per respondre a aquesta 
exigència. El mapa sempre ha estat un mitjà de navegació, 
però pot adquirir una importància fonamental ajudant a 
"navegar" a través d'un mar tèrbol de noves dades i 
informacions sobre una àmplia varietat de temes que no 
havien estat mai considerats d'una importància cabdal 
per la cartografia. La cartografia ha d'enriquir i comple
mentar els seus productes topogràfics i de localització 
amb productes temàtics que ens ajudin a comprendre 
cada cop més el món en el qual vivim, juntament amb una 
acceptació de l'especificitat i el context culturals, tant 
dels productes cartogràfics com del procés cartogràfic. 

El concepte de mapa permet les relacions entre una 
àmplia varietat de dades tant qualitatives com quantita
tives que poden ser organitzades, analitzades, presenta
des, comunicades i utilitzades d'una manera que cap altre 
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producte pot igualar. Tal com Arhur Robinson i Barbara 
Petchenik remarquen en un estudi de mapes fonamental 
i exemplar, the Nature of Maps (ROBINSON I PETCHENIK, 
1976), el mapa és tan vell com la història de la humanitat i 
és present en totes les societats. Pot ser que no sempre 
sigui, a més, un producte enfocat a l'estudi de les societats 
occidentals, sinó que pot estar dominat pel procés, tal com 
demostren eloqüentment el treball més recent de Pandya 
(1990) sobre les illes Andaman i el de Rundstrom sobre els 
Inuit. El concepte de mapes i de producció cartogràfica, 
tant si són construccions mentals com productes físics, és 
tan important que els psicòlegs parlen sovint de les estratè
gies de creació de mapes com a bàsiques per a entendre 
com funciona el cervell humà. El mapa és clau per a la 
cartografia i així apareix explícitament en la meva pròpia 
definició de la disciplina: "L'organització, presentació, 
comunicació i utilització de geoinformació de forma grà
fica, digital o tàctil. Pot incloure tots els estadis, des de la 
presentació de dades fins a l'ús final en la creació de mapes 
i productes d'informació espacial afins". 

No crec que sigui assenyat de definir la cartografia 
sense referir-se al mapa, el procés a través del qual es 
crea, i el context social en el qual existeix. 

La cognició cartogràfica és un procés únic pel fet 
que implica la utilització del cervell humà per tal de 
reconèixer models i relacions en el seu context espacial. 
Això és difícil de reproduir amb el software assequible 
actualment en la majoria de sistemes SIG, que està res
tringit fins a cert punt a causa de la natura de les seves 
estructures de dades basades en vectors i que són sovint 
topològiques, seqüencials o pensades per a objectes. Tal 
com Cartwright ha posat de relleu, "en molts casos tot el 
contingut informatiu de les dades només es pot apreciar 
visualitzant-lo en un context espacial o cartografiant les 
dades" (CARTWRIGHT, 1989:9). L'aparició dels SIG ha 
millorat el coneixement cartogràfic molt substancialment 
i alguns aspectes del procés han estat quantificats, però 
resta encara un important element intuïtiu i el procés no 
n'és un que sigui entès del tot. 

La comunicació cartogràfica pren també una nova 
importància en l'era de la informació i nous reptes apa
reixen. Aquests reptes impliquen alhora la creació de 
nous productes per a millorar l'efectivitat de la trans
missió d'informació i una millor comprensió del procés 
de comunicació. Molts dels mapes, així com dels pro
ductes d' informació que se'n deriven, estaran en formats 
força diferents del tradicional producte de paper. La per
cepció del cervell humà d'aquestes noves imatges electrò
niques és força diferent de la dels productes de paper. La 
investigació en psicologia cognitiva i del factor humà 
serà de gran interès per als cartògrafs. Hi ha relativa
ment poca investigació cartogràfica que s'hagi portat a 
terme en aquesta àrea, però la seva importància és consi
derable i hauria de portar a una revitalització de la inves-
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Foto 1: D .R.F. Taylo r durant la lectura del seu discurs inaugural a Bournemouth (Foto : ICC) 

tigació i de les aplicacions en el camp de la comunicació 
cartogràfica. 

Les noves tecnologies permeten relacions interes
sants i innovadores entre cognició i comunicació. El crei
xent camp de la visualització n'és un bon exemple. La 
visualització és un camp del disseny gràfic per ordinador 
(McCORMICK, et al., 1987) el qual explora el poder, tant 
l'analític com el de comunicació, de la interpretació 
visual. Alguns autors (FRIEDHOFF I BENSON, 1989) han 
argumentat que la visualització és el centre neuràlgic del 
que ells anomenen "segona revolució informàtica". 
Robertson ha revisat algunes de les implicacions que 
comporta la visualització per a la cartografia (ROBERT
SON, 1988), i més recentment, Nigel Waters ha fet el 
mateix pel que fa a la geografia (WATERS, 1991 ). "Les 
representacions visuals de dades tenen com a finalitat 
explotar eficaçment l'habilitat del sistema visual humà per 
tal de reconèixer estructures espacials i models. Això pot 
oferir-nos la clau per a una aplicació crítica i comprensi
va de les dades que faciliti ulteriors anàlisis, tractament de 
dades o presa de decisions" (ROBERTSON, 1988:243). La 
visualització intenta provocar l'apreciació intuïtiva de les 
característiques predominants d'un conjunt de dades i 
"cartografiar aspectes pertinents de les dades, que poden 
o no ser visibles en la natura, plasmats en representacions 
visuals que puguin ser enteses fàcilment i intuïtivament 
per l'observador" (ROBERTSON, 1988:243). 

La investigació en visualització sosté que, si s'utilit
zessin imatges similars a les del món tridimensional natu
ral com a models, llavors tant l'anàlisi com la comunica
ció es podrien millorar. "És cada cop més acceptat el fet 
que la utilització eficaç de les capacitats d'anàlisi espacial 
dels sistemes visuals pot dependre d'explotar, i no pas de 
confondre, els mecanismes naturals de funcionament dels 
sentits. Això suggeriria utilitzar les propietats sensitives 
naturals, els atributs de les quals poden ser apreciats 
intuïtivament i amb distinció, com un vehicle per a repre
sentar variables de dades amb atributs d'interès similars" 
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Figura 1: Els tres elements conceptuals que in tervenen en la cartografia segons l'auto r 

(ROBERTSON, 1988:251 ). Per als cartògrafs, aquesta nova 
tècnica permet una apassionant ampliació de mètodes 
per a la presentació imaginativa de dades que han estat 
presents en la cartografia des del principi. Evidentment, 
la visualització depèn de les noves tècniques d'anàlisi i 
presentació de dades i en aquest sentit és, doncs, precisa, 
exacta i acurada. Malgrat que és científica per naturalesa, 
el seu ús efectiu requereix d'una imaginació teòrica rei
vindicada per autors com Roszak. Podria proporcionar 
un punt de connexió que potenciaria el diàleg entre els 
positivistes, humanistes i realistes-estructuralistes, sobre 
el qual Waters (1989) ha comentat que es troba molt a fal
tar en la situació actual. 

La visualització és una eina científica, però exigeix 
certa capacitat artística, imaginació i intuïció en la seva 
aplicació. La figura 1 ens dóna una impressió visual de les 
relacions que són bàsiques per a la cartografia i que estan 
essent combinades i interrelacionades de noves maneres 
en l'era de la informació. Si la cartografia ha de progres
sar, llavors hem de posar el mateix èmfasi en tots els cos
tats del triangle que mostro. Actualment, l'interès en 
noves tecnologies informàtiques està rebent un nivell 
d'atenció desmesurat. Aquestes noves tecnologies són, 
evidentment, d'una gran importància i els cartògrafs han 
de dedicar-hi una gran atenció, però no fins al punt 
d'excloure cognició i comunicació. La visualització és 
un exemple interessant de com els tres aspectes es poden 
combinar. La visualització requereix utilitzar la darrera 
tecnologia informàtica, mentre que al mateix temps ofe
reix un mètode visual per comprendre relacions com
plexes tot comunicant de noves maneres a l'observador la 
realitat dels temes continguts a la pantalla. 

Abans m'he referit al fet que l'ordinador està arra
conant l'art cartogràfic. Potser és irònic pensar que les 
tècniques de disseny gràfic per ordinador tals com la 
visualització podrien aportar un renovat element artístic 

i imaginatiu a la disciplina, encara que fos un element 
basat en una base tecnològica i científica forta. 

Relacionats amb la visualització, hi ha tota una munió 
de nous conceptes i tècniques com ciberespai, virtualitat, 
realitat virtual i realitat artificial tridimensional. Utilitzant 
tècniques de creació d'imatges tridimensionals i escan
nejant amb làsers d'heli-cadmi, podem produir imatges 
extraordinàries. Per exemple, i per primera vegada, es 
pot enregistrar digitalment cada un dels detalls d'una 
pintura, incloent-hi els seus colors exactes. Els japonesos 
estan desenvolupant una televisió tridimensional utilit
zant una pantalla experimental que crea l'efecte tridi
mensional sense necessitat d'utilitzar ulleres. Centenars 
de petites lents convexes i dobles muntades en forma de 
franges verticals sobre la superfície de la pantalla, envien 
imatges separades a cada ull i el cervell les combina per 
crear un efecte de tridimensionalitat. De moment, s'estan 
utilitzant només dues càmeres, però s'estan portant a 
terme experiments amb quatre càmeres per tal de donar 
una il·lusió encara més forta de profunditat. Aquesta serà 
la propera generació de tecnologia visual després de la 
televisió d'alta definició, que tot just ara està començant 
a arribar al mercat. La fotografia s'està tornant digital. 
Kodak, per exemple, té una càmera de 35 mm de format 
digital que utilitza una planxa de color digital sense 
pel·lícula o procés químic, i també està comercialitzant el 
seu propi CD fotogràfic que substituirà el projector de 
diapositives. Un CD fotogràfic pot contenir com a 
mínim 100 imatges filmogràfiques i es pot fer funcionar 
amb una pantalla de televisió o en el terminal d'un ordi
nador. Actualment, també és més econòmic i més fàcil de 
publicar els gràfics en color fets per ordinador. "Una 
segona onada de tecnologia editorial informatitzada ha 
envaït el mercat, retallant els costos d'impressió i estal
viant temps als usuaris del negoci encara més dràstica
ment fins i tot que els primers sistemes de publicació 
desktop" (ZEIDENBERG, 1991 ). Actualment, tots els pro
cessos previs per al processament (selecció de colors, 
tramat i col·locació de caràtules), es poden fer digital
ment sobre la pantalla de l'ordinador i es pot produir 
pel·lícula per fer les planxes d'impressió, la qual cosa 
comporta una reduccció significativa en costos i en el 
temps que es necessita per a la impressió en color. 

Les copiadores digitals que poden duplicar com fac
símils, les impressores làser i els escànners són avui 
corrents i ofereixen una qualitat comparable a la impressió 
offset. L'escannejat també s'ha millorat considerablement 
i des de 1990 hi ha una nova tècnica en imatge a l'abast, que 
és el vídeo de color de càmera lenta digitalitzada. 

Aquest èmfasi en allò que és visual té un potencial 
capaç de revitalitzar la cartografia, i estem anant més 
enllà dels SIG i de la cartografia automatitzada, cap a 
atles electrònics interactius i sistemes multimèdia que 
incorporen SIG només com una de les moltes tecnologies 
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útils per a la creació de nous productes sobre el mapa 
electrònic o derivats. 

Malgrat que encara en una fase experimental, ja s'ha 
fet alguna tasca interessant sobre sistemes multimèdia 
per a cartografia. Louise Guay (1990) va demostrar-ho en 
l'àmbit de l'Atlas Electrònic de Canadà. L'atlas mul
timèdia podria ben ser el detonant d'un emocionant futur 
per a la cartografia, i els conceptes per a un atles d'aquest 
tipus "impliquen visualització d'informació, esquema
titzar, anàlisi comparativa, ordenar, animació, modelar 
dinàmicament, projecció, navegació aleatòria, H ypertext, 
bases de dades i una capacitat per al processament de la 
interacció" (GUAY, 1990:2). 

Igual que la visualització, els sistemes multimèdia 
electrònics de creació de mapes implicaran els tres ele
ments conceptuals que es veuen a la figura 1. Depenen de 
tecnologies informàtiques sofisticades però són la con
junció entre aquestes noves tecnologies, el coneixement 
cartogràfic i la comunicació cartogràfica. A la visual s'hi 
afegeix l'ús d'altres sentits com l'oïda; a la llarga, els altres 
sentits, incloent el tacte i l'olfacte, també podrien partici
par-hi. Això podria ajudar a valorar el criticisme de Wood 
(1991), el qual sosté que la percepció hauria d'implicar 
"tot el cos sencer en el seu àmbit humà ecològic". 

A mida que la tecnologia avanci, la capacitat dels sis
temes electrònics multimèdia de creació de mapes aug
mentarà. A una àmplia gamma de maneres d'analitzar i 
presentar dades alfabètiques i numèriques juntament amb 
imatges i so, s'hi afegiran altres elements com la capaci
tat d'utilitzar sentits com l'olfacte. A l'hora de tractar el 
tema de la contaminació, per exemple, els sistemes 
podrien ser ben capaços de donar a l'usuari una idea de 
les olors nocives que es troben en moltes localitats alta
ment contaminades. 

Els sistemes multimèdia no estan, evidentment, res
tringits a la cartografia i, de fet, tal com succeeix molt 
sovint amb noves tecnologies basades en la informàtica, 
s'estan desenvolupant principalment cap a altres objectius 
tals com el lleure, i, en general, l'educació i l'aprenentat
ge professional. L'empresa industrial Peugeot, per exem
ple, està utilitzant un sistema multimèdia per a preparar 
els seus mecànics, i el mercat principal per als sistemes 
multimèdia podria molt ben ser el del lleure a la llar, 
combinant vídeo i CD d'una nova manera. 

El potencial cartogràfic d'aquests sistemes és, malgrat 
tot, molt elevat. El mapa pot formar part de les bases de 
dades d'aquests nous sistemes però pot ser al mateix 
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temps una eina essencial per tal d'organitzar la informa
ció que aquests sistemes contenen. Louise Guay de nou 
copsa això molt bé: "Els mapes solien ser els instruments 
principals per a la navegació, l'exploració i els descobri
ments. Ara han esdevingut les eines per a una navegació 
informàtica interactiva. Aquests models del món han estat 
transformats en móns de models. Un mapa, el sistema del 
qual incorpora l'arquitectura de l'espai, recull, no només la 
seva organització, sinó també la nostra manera d'utilitzar 
aquest espai i de representar-lo i simular-lo. En altres 
paraules, navegarem a través del coneixement. Els mapes 
ens han proporcionat una manera d'aprendre excel-lent i 
dinàmica. 

Els sistemes multimèdia utilitzen la cartografia, els 
mapes i gràfics al mateix temps que diversos connectors 
entre els mèdia, i nocions de llegendes i traduccions que 
s'entrellacen entre ells. Les metàfores de viatges i explo
racions geogràfiques impregnen els sistemes multimèdia 
des del moment en què ja ens estem endinsant en conti-

. nents nous de llenguatges multisensorials. 
Al principi, el món se'ns presentava de forma auditi

va i/o escrita, i d'aquí vénen les formes visuals. Ara es 
transmetrà i comunicarà a través de sistemes més íntima
ment relacionats amb la comunicació humana, de manera 
que tots els sentits es tindran en compte" (GUAY, 1990:2). 

Amb una base conceptual revitalitzada, la cartogra
fia té clarament un futur apassionant. D'alguna manera, 
hem arribat a un cercle perfecte. La cartografia moderna 
es trobarà cada cop més en la conjunció entre l'art i la 
ciència, i caldrà creativitat i imaginació per a comple
mentar tècniques científiques cada cop més sofisticades i, 
al mateix temps, la disciplina serà progressivament 
reforçada pel reconeixement de les conseqüències socials 
i culturals derivades de la producció de mapes, i per la 
necessitat d'examinar més atentament tot un conjunt de 
qüestions relacionades amb la cartografia en el seu con
text social, sigui dins o entre societats diferents. 

Tal com es desprèn òbviament d'aquest article, la tec
nologia, especialment la informàtica, seguirà essent impor
tant per a la cartografia, però no s'ha de permetre que 
predomini. "El que passi als mapes en el futur depèn en 
part de la mesura en què els cartògrafs estiguin disposats a 
canviar els seus hàbits d'actitud interna i arribin a un acord 
amb la base política i social del seu propi coneixement. Si 
amb el temps se'ls assigna un paper de subordinació dins 
de la societat, serà la seva pròpia obsessió amb la tecnolo
gia el que caldrà lamentar" (HARLEY, 1990a:19). 
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ESTUDI DE LA DINÀMICA 
DE REGENERACIÓ FORESTAL 

A PARTIR DE DADES DEL SATÈL·LIT 

Estat actual i noves perspectives 
Ja és sabut que els incendis són un dels 

principals elements desforestadors que 
afecten el conjunt de l'àrea mediterrània, 
cosa que fa que no calgui aprofundir sobre 
l'impacte que produeixen en molts dels 
nostres boscos. 

Un cop finalitzat l'incendi, el problema 
que es planteja és com recuperar les àrees 
desforestades, i s'ha de valorar si la regene
tació natural és suficient per garantir la 
recuperació de la cobertura arbòria o bé si 
cal efectuar alguns tractaments dirigits a 
accelerar el procés de reforestació. 

Per tot això, és clar que només el conei
xement profund de quines són les àrees 
afectades pels incendis i quina és la seva 
evolució posterior ens permetrà valorar la 
magnitud del seu impacte i les accions que 
posteriorment s'hauran de fer. 

Aquestes valoracions, fins enguany, s' han 
realitzat a partir de dades obtingudes sobre 
el terreny. En l'actualitat, però, la presència 
de noves eines que permeten extreure infor
mació de les dades digitals captades pels 
satèJ.lits d'observació de la Terra obre noves 
possibilitats a l'hora de planificar el sistema 
d'avaluació d'àrees cremades. 

A Catalunya les tècniques de teledetec
ció han estat utilitzades des de fa més d'una 
dotzena d'anys. En el camp forestal, con
cretament, han permès cartografiar i quan
tificar les superfícies cremades des de 1986 
(ARBIOL, 1987). Ja com a conclusió dels 
primers estudis s'indicà la possibilitat 
d'usar les dades enregistrades pel sensor 
TM (Thematic Mapper) del satèl·lit 
LANDSAT per cartografiar intensitats 
diverses d 'afectació dins de les superfícies 
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forestals cremades, car els matisos detec
tats ho suggerien. 

Amb aquests antecedents, l'any 1989 se 
signà un conveni entre l'Institut Car
togràfic de Catalunya i la Direcció General 
del Medi Natural destinat a analitzar l'ade
quació de les dades TM per detectar i car
tografiar l'evolució de tres tipus de cober
tes forestals molt freqüents a Catalunya 
(bosquines-matolls, pinedes-alzinars i sure
des) afectades per incendis. Concretament, 
l'estudi s'efectuà sobre les àrees cremades 
pels incendis de Garraf (05.07.1982), de 
Talamanca (19.07.1983) i de Tordera 
(10.02.1984), i es basà en imatges TM ja 
disponibles a l'ICC. 

Capacitat regenerativa 
dels nostres boscos 

Des d'un punt de vista ecològic, l'impac
te del foc en els boscos és d'una importàn
cia que no cal discutir. Tot incendi pro
dueix greus efectes en el conjunt de 
l'ecosistema. Alguns d'aquests efectes, 
encara que són molt importants, no són 
gens evidents, com per exemple les reper
cussions en el sòl; d'altres, en canvi, mani
festen tota la seva gravetat, com és el cas 
dels efectes sobre la vegetació. 

Després d'un incendi la vegetació queda 
totalment calcinada i es pot produir una 
quasi total denudació del terreny. Apa
rentment, la coberta vegetal ha mort, però, 
de vegades, la realitat és una altra. Si es 
crema un bosc d'alta muntanya, una fageda, 
una pineda de pi negre, etc. les capacitats 
regeneratives són gairebé nul·les. Altra cosa 
succeeix si es crema un bosc de caracterís
tiques mediterrànies; no s'ha d'oblidar que 

precisament el foc és un dels factors que 
han condicionat la distribució de moltes 
comunitats dins les àrees mediterrànies, ja 
que aquestes comunitats disposen de mit
jans suficients per a poder-se recuperar des
prés d'un incendi. 

Encara que no es pot generalitzar, per
què són molts els factors que condiciona
ran els efectes que produirà un incendi, fac
tors tant propis de la comunitat vegetal 
com circumstancials del moment en què es 
produeix el foc, la majoria de les comuni
tats vegetals mediterrànies que han patit un 
incendi entraran immediatament en un lent 
procés de recuperació a partir de mecanis
mes intrínsecs a la pròpia comunitat. 

Els mecanismes adaptatius que presenten 
les espècies vegetals mediterrànies per resis
tir el foc són, principalment: 
- Facultat de rebrotar, ja sigui d'arrels, de 

soca, etc. Com a exemples tenim l'arboç 
(Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex). 

- Termodehiscència dels fruits, com 
s'esdevé a la pinya del gènere Pinus, que 
allibera les llavors. 

- Capacitat de germinar després del foc pel 
fet de tenir un important "stock" de lla
vors en el sòl, com és el cas de les estepes. 

- Port monopòdic que pot protegir la 
capçada de l'arbre si el foc no és gaire 
intens, tal com fa el pi pinyer. 

- Protecció dels teixits vius per la posses
sió d'escorces gruixudes, com és el cas 
del suro a l'alzina surera, la qual cosa li 
permet rebrotar de capçada encara que la 
defoliació hagi estat total. 

- Possessió de tiges subterrànies, bulbs, 
etc. que permeten a la planta de sobre
viure encara que mori la seva part aèria. 
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Figura 1: Situació de les àrees 
afectades pels in 
cen dis es tudi ats: 

/ . Incendi de Tor
d e ra: Superfíci e 
1 407 hec tàree s. 
Da ta 10.02. 1984 . 
2. Incendi de T ala
manca: Superfície 
I 3 31 hect àrees . 
D ata 19.07 . 1983. 
J . Incendi de Garraf: 
Sup erfíc ie 9 393 
hectàrees. 
D a t a 05 .07. 1982. 

- Cicles reproductius curts (capacitat de 
donar flor i fruit en terminis molt breus); 
un exemple és el matapoll (Daphne gni
dium) . 
Ara bé, un punt molt important a tenir 

en compte és la repetició dels incendis, ja 
que la capacitat regenerativa disminueix en 
el cas de focs repetits i això implica el man
teniment de graus de maduresa del sistema 
cada cop més baixos. 

Característiques de les zones d'estudi 
En qualitat d'estudi pilot es decidí ana

litzar tres tipus de cobertes. Així, s'ha triat 
la zona del massís de Garraf afectada per 
l'incendi de 1982 com a exemple de cober
ta de matollar; com a exemple de sureda, 
s'ha escollit l'àrea del terme municipal de 
Tordera cremada l'any 1984; i la del terme 
municipal de Talamanca cremada l'any 
1983 ha estat tri~da com a exemple de 
coberta de pineda-alzinar. A la figura 1 
s'esquematitza la situació dels tres incendis 
dins de Catalunya. 

Incendi de Tordera 
Característiques de l'incendi 
Segons les dades del comunicat oficial 
d'incendi, tingué lloc el 10 de febrer de 
1984 i es cremaren 1 042 hectàrees del 
terme de Tordera (Barcelona), 325 hectà
rees del de Maçanet de la Selva (Girona), 
i 40 hectàrees del de Blanes (Girona). 

- Vegetació afectada 
La zona que va ser afectada pel foc es 
troba dins d ' una àmplia franja que 
s'estén paral-lela a la costa i s'uneix amb 
la petita serralada anomenada Marina de 
la Selva i, més al nord, amb les Gavarres. 
Aquesta és una zona de sòls saulonosos 
i on la vegetació present més abundant és 
la sureda, sureda que pot trobar-se en 
diferents graus de maduresa, d 'explota
ció, etc., essent en molts llocs més una 
brolla silicícola arbrada que una sureda 
pròpiament dita. Les espècies més repre
sentatives en aquesta comunitat són: 
• Estrat arbori: surera (Quercus suber), 

pi pinyer (Pinus pinea), pi pinastre 
(Pinus pinaster), roure martinenc 
(Quercus pubescens); les dues últimes 
espècies són les menys representades a 
la comunitat. 

• Estrat arbustiu: arboç (Arbutus 
unedo), bruc d'escombres (Erica sco
paria), bruc boal (E rica arborea), este
pa borrera (Cist us salviifolius ), estepa 
negra ( Cistus monspeliensis ). 

• Estrat herbaci: llistó (Brachypodium 
retusum), roja (Rubia peregrina), lli
gabosc (Lonicera implexa). 

La sureda és una comunitat caracterit
zada per una alta heliofília, la qual cosa li 
confereix un important grau de pirofi
tisme. La majoria de les espècies que la 
componen estan adaptades a recuperar
se després del foc, ja sigui per germina-

ció, per capacitat de rebrotar, etc. Ara 
bé, en aquesta comunitat cal destacar el 
cas de la surera, espècie perfectament 
adaptada al foc gràcies a la possessió 
d'una escorça gruixuda i aïllant, el suro; 
aquesta adaptació és la que li permet 
rebrotar de capçada, essent de les poques 
espècies arbòries presents en els nostres 
boscos que presenta aquesta característi
ca. Així, després del foc trobem que la 
comunitat es va reconstruint a partir de 
les espècies que s'hi trobaven anterior
ment, els quals entren en un procés 
d 'autosuccessió. Malgrat això, i a causa 
del tipus de sòl, aquesta zona és altament 
erosionable durant les primeres fases 
després de l'incendi, i els efectes de l'ero
sió s'observen especialment a les zones 
culminants, camins, llocs amb forts pen
dents, etc. 

- Accions portades a terme posteriors al foc 
S'ha de destacar la repoblació feta a la 
zona afectada que pertany al terme de 
Maçanet de la Selva i que se situa al cos
tat oest de la carretera N-Il. Aquesta 
repoblació s'ha fet mitjançant terrasses 
durant els anys 1987 i 1988, essent les 
espècies utilitzades Pinus pinea, Pinus 
pinaster i Quercus suber. 

Incendi de Talamanca 
- Característiques de l'incendi 

Segons el comunicat oficial d' incendi, es 
produí el 19 de juliol de 1983 i afectà 
1 331 hectàrees del terme de Talamanca. 

- Vegetació afectada 
La zona afectada es trobava coberta per 
una vegetació de característiques calcí
coles i englobada dins del grup de les 
pinedes secundàries. 
Potencialment, aquesta zona agafa part 
de dues àrees: l'àrea de distribució de 
l'alzinar continental i l'àrea de la roure
da seca de roure martinenc; no obstant 
això, aquestes comunitats només es tro
ben ben representades en molts pocs 
punts, ja que secularment s' han vist 
substituïdes per pinedes de pi blanc en el 
primer cas, i de pinassa en el segon, 
donant lloc en moltes ocasions a brolles 
arbrades. 
Així, la comunitat secundària que podem 
trobar en el lloc de les comunitats climà
tiques presenta com a espècies més 
representatives: 
• Estrat arbori: pi blanc (Pinus halepen

sis ), pinassa (Pinus nigra ), alzina 
( Q uercus i/ex), roure martinenc 
(Quercus pubescens). 
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• Estrat arbustiu: garric (Quercus cocci
fera), romaní (Rosmarinus officinalis), 
llentiscle (Pistacia lentiscus ), roldor 
(Cariaria myrtifolia), càdec (juniperus 
oxycedrus), ginebre (juniperus com
munis), gatosa ( Ulex parviflorus). 

• Estrat herbaci: llistó (Brachypodium 
retusum), roja (Rubia peregrina), 
heura (Hedera helix). 

- Accions portades a terme posteriors al foc 
Part de la zona estudiada ha estat refo
restada durant la primavera dels anys 
1988 i 1989, principalment, mitjançant 
els mètodes d'aterrassament i per sots, 
utilitzant com a espècies Pinus nigra, 
Pinus halepensis i algun Quercus_pubes
cens i Quercus ilex en bossa. 

Incendi del Garraf 
- Característiques de l'incendi 

Segons les dades del comunicat oficial 
d'incendi, es produí el 5 de juliol de 1982 
i afectà més de 9 000 hectàrees, corres
ponents a sis municipis: Begues, Olesa de 
Bonesvalls, Olivella, Sitges, Castelldefels 
i Sant Climent de Llobregat. 

- Vegetació afectada 
L'incendi va afectar principalment pine
des secundàries de pi blanc (Pinus hale
pensis) i matollars constituïts bàsicament 
per garric, romaní, llentiscle, etc. 
Ara bé, aquesta zona es troba en un 
enclavament que correspon als dominis 
de l'alzinar i del garric i margalló: 
• Domini de l'alzinar: s'estén per les 

muntan y es interiors del massís . 
Actualment la vegetació potencial es 
troba substituïda per pinedes secundà
ries de pi blanc, tot i que es poden tro
bar, de vegades, restes d'alzinar. La 
vegetació més abundant és un mosaic 
de brolles de romaní, bruc d'hivern, 
màquies i garrigues. És per això que en 
molts casos, més que de pinedes, s'ha 
de parlar de brolles arbrades. 

• Domini de la màquia de garric i mar
galló: s'estén per les muntanyes del 
Garraf més pròximes al mar. En 
l'actualitat, les màquies de garric i mar
galló es veuen substituïdes majorità
riament per brolles de romaní i bruc 
d ' hivern, màquies i brolles amb pi 
blanc, comunitats que en molts casos 
ocupen antigues feixes fetes en un 
intent de donar un caire agrícola al 
massís, i que després es van abandonar. 

Així, ens trobem amb una zona que ha 
estat secularment molt modificada per 
l'acció de l'home, i cal tenir en compte 
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Figura 2: Resposta espectral 
típica de la vegetació, 
supe rpo sada a les 
franges de l'espectre 
e lec tr o ma g nè ti c 
corres po nents als 
canals espectrals del 
sensor TM del sa
tèl·lit LA N DSAT 
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que els mateixos incendis han desenvo
lupat un paper molt important en aques
ta acció modificadora. 
Actualment, en el conjunt del massís, 
podem trobar immerses en un paisatge 
càrstic les següents espècies calcícoles 
més representatives: 
• Estrat arbori: pi blanc (Pinus halepen

sis), alzina (Quercus ilex), ullastre 
(Olea europaea), garrofer (Ceratonia 
siliqua). 

• Estrat arbustiu: margalló (Chamaerops 
humilis), bruc d'hivern (Erica multi
flora), càdec (juniperus oxycedrus), 
garric (Quercus coccifera), farigola 
(Thymus vulgaris), estepa blanca 
(Cistus albidus), gatosa (Ulex parvi
florus), llentiscle (Pistacia lentiscus), 
romaní (Rosmarinus officinalis). 

• Estrat herbaci: carritx (Ampelodesma 
mauritanicum ), fenàs de marge 
(Brachypodium phoenicoides), llistó 
(Brachypodium retusum), jonça 
(Aphyllantes monspeliensis), lligabosc 
(Lonicera implexa). 

Característiques de les imatges de satèHit 
La decisió d'utilitzar les imatges captades 

pel sensor TM del satèHit LANDSAT-5 
per analitzar l'evolució dels espais fores
tals cremats, s'ha recolzat en un conjunt de 
característiques inherents a aquests tipus 
de dades que les fan molt adequades. 

En primer lloc, proporcionen informació 
sobre la radiació visible i infraroja reflecti
da per la coberta del sòl. Tal com es repre
senta a la figura 2, la vegetació posseeix un 
màxim de reflectància situat a la franja de 
l'infraroig i un mínim a la del color ver
mell, franges on es localitzen els canals 
espectrals TM4 i TM3, respectivament. 

L'anàlisi relativa d'aquests dos valors (índex 
de vegetació) permet deduir la intensitat de 
l'activitat fotosintètica de la vegetació i 
caracteritzar el seu estat. 

Una segona característica es relaciona 
amb l'origen d'aquestes dades . Pel fet 
d'ésser enregistrades per plataformes orbi
tals, existeix una periodicitat de captura 
d'informació. Així, el satèJ.lit LANDSAT-5 
passa cada setze dies sobre les mateixes 
àrees geogràfiques i enregistra una imatge a 
la mateixa hora solar. D'aquesta manera 
són molt útils per a analitzar fenòmens 
dinàmics. 

El detall d'aquesta informació resulta 
adequat per a estudiar ambients forestals . 
Malgrat que el satèl·lit se situa a més de 
700 km d'altura, la sensibilitat dels intru
ments de captura permet oferir una resolu
ció (píxel) de 30m x 30m en el cas del sen
sor TM, o sigui, de menys de 0,1 hectàrea. 

Finalment, com que les dades es poden 
aconseguir amb format digital, es poden 
tractar amb els mitjans informàtics i bene
ficiar-nos, doncs, de les capacitats que 
aquests ofereixen (operacions algebraiques, 
elevada velocitat de càlcul, integració a 
bancs de dades, etc.). 

Metodologia 
Molt resumidament, el treball ha consis

tit a segmentar les àrees d 'estudi en una 
sèrie de zones amb un comportament 
espectral evolutiu similar, donat per l'anà
lisi dels índexs de vegetació en les dues 
dates posteriors als incendis . Poste
riorment, la comparació automàtica amb 
la informació de camp derivada sobre un 
conjunt de parceJ.les visitades ha permès 
caracteritzar aquestes zones i cartografiar 
l'estat de tota l'àrea cremada. 
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Figura 3: Representació en 
fals co lo r de I 'àrea 
de Talamanca (in
cendi oco rregut el 
19.07.1983), segons 
la combinació RGB 
feta amb els canals 
TM 4, 5, 3. La co
berta vegeta l es 
manifesta e n ve r
me lls pe r la seva 
intensa resposta en 
el canal infraroig 
(TM 4) assignat al 
color ve rmell; els 
colors blaus i blancs 
identifiquen espais 
n~s. La imatge supe
rtor co rrespon a 
l'enreg istrada el 
28.07. 1984 i la infe
rior, el 19.07.1989 

Figura 4: Representació en fals 
color (TM4, 5, 3) de 
l'àrea de Ga rraf (in
cendi oco rregut el 
05 .07. 1982), segons 
les dades captades 
el28.07. 1984 (imat
ge superior) i e l 
16.04.1987 (imatge 
inferior). Observi's 
l'augment de tonali
tats ro&enques a la 
segona tmatge, con
seqüència de la rege
neració ex is te nt. 
Veg i's també la 
detecció d'un segon 
incendi en el vèrtex 
superior esquerre de 
la segona imatge, 
incendi oco rregut 
entre les dues dates 
analitzades 

Preparació de la informació de satèl-lit i 
tractament 

El satèl·lit LANDSAT-5 passa cada setze 
dies sobre les mateixes àrees geogràfiques i 
capta una imatge multispectral que comprèn 
una extensió al terreny de 180 km x 180 km. 
Per a cada element de resolució (pixe! de 
30m x 30m en el cas del TM) s'enregistra 
la seva radiància en set franges de l'espectre 
segons una escala de valors compresa entre 
el O i el255. Aquesta informació és enviada 
a les estacions receptores i sotmesa a deter
minats processos de correcció, i posterior
ment és gravada en cintes magnètiques i 
conservada als centres de distribució que 
estan repartits pels continents. Pel que fa a 
Catalunya, les imatges enregistrades són 
servides sota comanda des de Fucino 
(Itàlia) mitjançant l'actuació del represen
tant oficial d'EOSAT (Earth Observation 
Satellite Company) a Espanya. 

Des de la seva creació, l'ICC ha efec
tuat nombrosos estudis amb dades TM 
(cartografia en fals color a escala 1:100 000 
i inferior, anàlisi estadística dels principals 
conreus agrícoles de Catalunya, cartografia 
temàtica de Catalunya en vint categories, 
detecció i cartografia dels incendis forestals, 
principalment), la qual cosa ha determinat, 
en aquests moments, l'existència d 'un fons 
notable d'imatges disponibles per a qualse
vol aplicació. 

La primera etapa ha consistit a escollir, 
d'entre aquestes imatges, les millors 
d'acord amb la data i la manca de núvols. 
Per a estudiar l'incendi ocorregut el dia 
05.07.1982 sobre el massís de Garraf se 
seleccionaren les imatges enregistrades pel 
sensor TM els dies 28.07.1984 i 16.04.1987; 
l'incendi del19.07.1983 que afectà el muni
cipi de Talamanca ha estat estudiat amb les 
imatges dels dies 01.02.1983, 28.07.1984 i 
19.07.1989; l'incendi que el dia 10.02.1984 
afectà els termes municipals de Tordera i 
Maçanet de la Selva s'ha analitzat amb les 
imatges dels dies 03.06.1984 i 16.09.1987. 

Seguidament, s'ha extret de les cintes 
magnètiques seleccionades el conjunt de 
dades referides als canals TM3 i TM4, que 
comprenen les àrees d'estudi, i mitjançant 
uns programes adients han estat corregi
des geomètricament perquè adoptessin el 
sistema de coordenades UTM. D'aquesta 
manera hem construït set arxius, tres 
corresponents a Talamanca (TAL83, 
TAL84, TAL89), dos a Garraf (GAR84, 
GAR87) i dos més a Tordera (TOR84, 
TOR87), els quals són superposables a 
mapes editats en aquella projecció. A les 
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figures 3, 4 i 5 es representen les tres àrees 
d'estudi a partir de les dades enregistrades 
pel satèJ.lit en les diverses dates. 

Tal com s'ha dit anteriorment, la relació 
entre els valors digitals corresponents a 
aquests dos canals seleccionats és indicati
va de l'activitat fotosintètica de la vegetació. 
Així doncs, sobre cada un dels set arxius 
creats s'ha calculat per a cada pixe! el 
denominat Índex Normalitzat de 
Vegetació C x (TM4-TM3/TM4+TM3). 
A la foto 1 es pot veure el resultat d'apli
car aquest índex a les imatges captades el 
1984 i el 1987 sobre l'àrea de Garraf. 

A continuació s'han reunit aquests arxius 
per construir els arxius multitemporals de 
cada àrea i se'ls ha sotmès a un procés de 
classificació. Amb aquest procés, un cop 
establerta una condició de similitud, s'ana
litzen els valors associats a cada pixe! i es 
constitueixen classes de pixels semblants; el 
resultat és una imatge segmentada en àrees 
de comportament espectral semblant. 

En aquesta primera fase s'ha emprat una 
condició de similitud no gaire estricta per 
obtenir un nombre reduït de classes: quatre 
per a Tordera (ABCD), i cinc per a Garraf 
(LUXGE) i Talamanca (XULCG). 

Per tal de poder contrastar els resultats 
obtinguts amb la realitat, sobre cada una 
d ' aquestes particions s'han seleccionat 
diverses parceJ.les amb criteris d'accessibi
litat (properes a camins i a pistes) per faci
litar el treball de camp. Posteriorment, les 
parceJ.les han estat identificades i dibuixa
des sobre fulls de l'Ortofotomapa de 
Catalunya 1:5 000, o, en el seu defecte, 
sobre ampliacions de fotografies aèries, 
constituint el material de base de la cam
panya de camp. 

En una segona fase de classificació s'ha 
usat una condició de similitud molt més 
estricta amb la finalitat d'analitzar amb 
molt més detall aquesta metodologia. El 
resultat ha donat un conjunt molt més 
nombrós de classes: 20 per a Tordera, 42 
per a Garraf i 34 per a Talamanca. A la 
taula 1 es representen les característiques 
de les classes espectrals obtingudes sobre 
l'incendi de Talamanca. 

També podem caracteritzar aquestes 
classes mitjançant un diagrama com el mos
trat a la figura 6, on són representades per 
les corbes espectrals, en aquest cas de 
l'incendi de Talamanca. Observi's que, mal
grat la segmentació de la imatge en 34 clas
ses espectrals, les corbes poden agrupar-se 
en diversos grups o famílies per la forma 
que adopten. 
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Figura 5: L'à rea de To rdera 
(incendi ocorregut el 
I 0.02. 1984) segons 
les dades TM (4, 5, 
3) enregistrades el 
03.06. 1984 ( im at 
ge superi o r) i el 
16.09.1987 (imatge 
inferior). S'hi obser
va clarament la reçu
peració de l'àrea cre
mada o cupada per 
s urer~s, les qu als 
posseeiXen una pro
tecció iillant (el suro) 
que els permet rebro
tar amb facilitat 

Foto 1: f nd ex de vegetac ió 
sobre Garraf, sego ns 
dades TM capt ades 
el 28. 07.1984 i e l 
16.04.1987. 
La gradació de negre a 
blanc es relaciona amb 
la millor activitat foto
sintètica i, per tant, és 
explicativa de la rege
neració de la coberta 
després de l'incendi. 
O bservi 's la detecc ió 
d 'un no u in ce ndi a 
l'ext rem sup e rior 
esquerre dc la imatge 
de 1987 
(Foto: ICC) 
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Codi IV83 IV84 IV89 Desviació Codi IV83 IV84 IV89 Desviació 

lX 000.0 000.0 000.0 0.0 0.0 0.0 18 F 142.9 157.6 151.7 3.6 3.5 3.1 
2N 145.7 167.2 170.3 3.2 3.3 3.4 19N 132.0 167.4 138.9 4.8 s .s 6.5 
3N 152.0 160.0 157.3 2.8 3.0 3.1 20M 163.9 184.0 182.2 4.3 3.4 4.4 
4D 146.7 147.8 152.2 3.0 3.1 2.8 21 N 136.9 184.9 183.7 4.8 3.7 3.1 
SM 148.7 176.3 175.5 3.5 3.6 3.5 22N 137.1 176.5 176.8 3.9 3.6 3.5 
6M 131.5 169.7 169.7 4.7 4.1 4.3 23N 133.9 153.9 158.2 3.8 4.1 3.8 
7F 155.9 153.8 151.3 3.2 3.2 3.0 24A 155.0 154.9 164.7 3.6 3.4 2.8 
SE 147.9 135.6 140.9 4.9 3.7 3.7 25 B 160.5 148.1 157.2 4.2 3.4 3.2 
9A 145.8 149.6 160.8 3.6 3.8 3.1 26N 255.0 173.0 174.0 0.0 2.9 1.6 

tON 141.5 161.6 161.6 3.7 3.1 3.0 27 A 137.0 157.2 171.6 4.1 4.2 4.4 
llN 156.5 166.5 168.7 3.6 3.1 3.7 28N 147.0 172.1 133.5 6.9 5.3 4.1 
12M 150.6 184.9 184.4 3.6 4.5 4.4 29N 158.4 168.1 155.7 3.8 3.3 4 .0 
13M 161.5 175.6 175.4 4.3 4.0 3.4 30E 162.5 144.2 147.1 3.3 4.2 3.9 
14 F 138.7 142.3 147.0 3.7 4.2 4.3 31 F 148.7 151.8 141.1 4.7 4.2 4.0 
15 D 163.5 161.4 159.3 3.2 3.8 3.9 32N 160.6 174.6 166.7 4.6 3.3 3.0 
16N 145.5 170.9 161.6 4.0 3.5 3.7 33A 150.4 153.3 174.5 4.0 5.4 4.1 
17 E 152.7 141.8 149.0 2.9 3.1 3.4 34B 129.7 146.0 154.8 4.4 4.1 4.8 

Taula 1: Llistat de l'arxiu d 'estad ístiques derivat de la classificació realitzada sobre l'incendi de Talamanca. Les columnes indiquen la resposta espectral segons l' índex de vegetació calculat a les 
d iverses dates i la seva desviació; el codi fa referència a l'usat en la fase d'etiquetat o agrupació de les classes 

Figura 6: Corbes es pectrals 
de Talamanca. M i 
N co rresp o nen a 
àrees no cremades, 
A a les d 'alta rege
neració, B a les de 
moderada, E i D a 
mato lls esclarissats 
sense regeneració. 
La C t 9 és d ' un a 
àrea cremada entre 
les d ues d a rreres 
dates (baix IV89), i 
les C 27 i C 34 es 
refereixe n a àrees 
afec tad es per o m
bres a la p r ime ra 
d at a (b aix IV 83 ), 
però cremades 

185 

175 

165 

155 

145 

135 

112/83 28f7/B4 

INCENDI 

1/2/83 28f7/B4 19/7/89 

INCENDI 

- C21N 

- C22N 

- C5M 

- C19N 

- C24A 

- C33A 

- C27A 

-C9A 

- C25B 

- C34B 

- C17E 

- C30E 

- C4D 

A la fase següent s'ha procedit a etique
tar, o dotar de significat, les classes obtin
gudes i a reunir les semblants en grups a 
partir de la seva similitud espectral (corbes 
espectrals similars), i s'ha analitzat també 
la distribució espacial dels seus pixels amb 
el monitor de visualització. Mai, però, no 
s'ha usat informació de la campanya de 
camp, per la qual cosa la gradació usada 
quant a la regeneració està relacionada 
amb el pendent de les corbes espectrals. 
Aquesta reunió ha donat lloc a 8-1 O grups, 
als quals s'ha assignat un codi alfanumèric 
i una etiqueta o explicació de les caracte
rístiques de la coberta corresponent. 
Finalment, totes les classes corresponents 
a zones no cremades (bosc no afectat, 
àrees agrícoles, àrees urbanes, aigua) s'han 
reunit en un sol grup (codi 1). Com a con
seqüència d'aquest procés, cada pixe! ha 
quedat, finalment, associat al codi del 
grup, constituint-se el denominat arxiu 
d'agrupació. Vegi's a les figures 7 i 8 els 
arxius d'agrupació obtinguts en dues de 
les tres àrees d'estudi. 

Seguiment de camp 
La campanya de camp s'ha efectuat entre 

1988 i 1989, i la seva finalitat bàsica ha estat 
informar de l' estat en què havien quedat 
els estrats arbori, arbustiu i herbaci i de les 
possibles situacions en què es trobaven dins 
de cada parcel-la seleccionada. El material 
de camp ha consistit en els fulls de 
l'Ortofotomapa de Catalunya o amplia
cions fotogràfiques sobre les quals s'havien 
dibuixat les parcel·les (72 a Garraf, 21 a 
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Talamanca i 18 a Tordera). A cada parceJ.la 
se li havia associat un codi alfanumèric per 
indicar la classe espectral de la qual prove
nia i un número d'ordre. A més a més, es 
dissenyà un model de fitxa, per tal d'ano
tar-hi totes les observacions corresponents 
als següents paràmetres considerats: 

Situació (fons de vall, vessant, pla, zona 
culminant) 
Pendent 
Altitud mitjana 
Orientació 
Exposició 
Erosió observada (inexistent, moderada, 
alta) 
Grau de recobriment en sis grups: 1% , 
5%, 15%, 35%, 65%, 85% o més 
Vegetació present (espècies més abun
dants, altura mitjana per estrats) 

Encreuament entre l'estudi de camp i el 
resultat del tractament 

Totes les parceJ.les seleccionades per a 
dur a terme la campanya de camp han estat 
digitalitzades per a constituir un banc de 
dades. Seguidament, s'han extret en un for
mat comparable al de les imatges de satèJ.lit 
per tal de poder-les encreuar amb els arxius 
de classificació. 

Una primera anàlisi s'ha fet entre el 
nivell assignat a les parceJ.les (resultat de la 
primera fase de classificació) i les seves 
característiques derivades de l'estudi de 
camp, anàlisi que ha permès confeccionar la 
taula 2. 

La segona anàlisi, efectuada amb el resul
tat de la segona classificació, ha permès 
quantificar les diverses categories detecta
des a l'interior de les parceJ.les i ha donat la 
taula 3. 

Discussió 
L'anàlisi de les taules obtingudes i de les 

fitxes de camp permet establir uns lligams 
entre els estats i tipus de coberta real i el seu 
comportament espectral. En determinats 
casos les excepcions poden raonar-se con
siderant alguns factors, tals com la diferèn
cia d'època d'enregistrament d'alguna de 
les imatges de satèJ.lit tractades en relació a 
la seva homòloga, o l'existència de fets per
torbadors, com per exemple les actuacions 
de reforestació dutes a terme o la presència 
d'incendis amb posterioritat a la segona 
imatge; altres vegades aquest fet s' ha de 
relacionar amb problemes de localització 
exacta de les parceJ.les al damunt del mate
rial de camp (fotografies aèries ampliades) 
o de situació al camp. 
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Figura 7: Cartografia dels estats de regeneració de la coberta forestal de Garraf afectada per l'incendi de 05.07. 1982, segons el 
tractament de dades TM. Els colors groc, verd clar i verd fosc identifiquen les àrees amb elevada, moderada i escas
sa regeneració, respecti vament, i el color marró clar, les àrees denudades 

Incendi de Garraf 
Com s'indica a la taula 2a, el resultat de 

la primera classificació donà lloc a uns 
nivells clarament relacionables amb carac
terístiques globals de les parceHes: el nivell 
L identifica les parcel·les amb poc recobri
ment de matoll baix; el nivell E, les de reco
briment superior al 85% de matoll alt; els 
nivells X i U corresponen a recobriments 
intermedis, però mentre que les parceJ.les 
U identifiquen clarament les àrees de reco-

briment herbaci, les X corresponen a àrees 
amb vegetació arbustiva; el nivell G recull 
parcel·les heterogènies que tot i posseir un 
recobriment notable inclouen espais oberts 
originats per camins i bancals. 

La taula Ja permet analitzar amb més 
de detall cada una de les parceJ.les de camp. 
Altre cop es posen de manifest les relacions 
abans esmentades: per exemple, les par
cel·les del nivell L posseeixen valors supe
riors al 81% del codi 45 que correspon a 

Figura 8: Cartografia dels 
estats de regeneració 
de la coberta forestal 
de Tordera afectada 
per l' incendi de 
I O.Q2.1984, segons el 
tractament de dades 
TM. Els colors groc, 
verd clar i verd fosc 
identifiquen les 
àrees amb elevada, 
moderada i escassa 
regeneració, respcc
civamenc, i el co lo r 
marró clar, les àrees 
denudades 
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Foto 2: Visió general de la par
ceJ.Ia 64, correspo nent 
al nivell L de Garraf. El 
tractament digital ha 
donat un 94% de sòl 
reflectiu 
(Foto: M. Pery) 

Foto 3: Visió general de la par
ce l·la 43, corresponent 
al nive ll E de Garraf, 
que ha donat un l 00% 
d e reco br ime nt i un 
56% de moderada rege
neració; s'hi detectà un 
32% d'àrea no crema
da, que es confirmà al 
treball de camp 
(Foto: M. Pery) 

sòls reflectius (joto 2), mentre que les del 
nivell E (joto 3) tenen sempre un 0% de 
pixels d'aquest codi, amb valors notables de 
pixels dels codis 40 i 13 (elevada i modera
da regeneració, respectivament), a la vegada 
que manifesten la presència d'àrees no cre
mades amb l'aparició de pixels del codi 1 
(altres cobertes). 

Si comparem els codis que apareixen en 
les parceJ.les dels nivells X i U, s'observa 
que, en general, si bé s'hi troben els corres
ponents a àrees amb moderada i baixa rege
neració (codis 13 i 15, respectivament), el 
primer predomina en les parcel·les del nivell 
U mentre que el segon ho fa en les del nivell 
X. Aquest fet, tenint ambdós tipus de par
cel·les un recobriment similar, es pot expli
car pel tipus de vegetació, car les del nivell U 
presenten una coberta herbàcia (joto 4), i 
per la data d'enregistrament de la segona 
imatge de satèJ.lit (16.04.1987) posseirien 
major activitat fotosintètica que les del nivell 
X, que tenen coberta arbustiva (joto 5). 

La presència de camins i bancals en les 
parceJ.les G es reflecteix també amb el codi 
45, i a totes es detecten intensitats de baixa 
a moderada regeneració. 
A la figura 7 es representa el resultat de la 
classificació sobre l'àrea de Garraf. 

Incendi de Tordera 
De la taula 2b es dedueix que també es 

detecta una correlació entre els nivells i les 
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Nivell Situació Exposició Vegetació 

L 85% Vessant 85% Solell 90% Matoll molt baix 
15% Culminant 15% Tàlveg 10% Presència tarteres 

83% Vessant 78% Solell 72% Catifa matoll baix 
x 11 % Pla 22% Obaga entre roques 

6% Culminant 16% Molt pi blanc de 
regeneració natural 
i vegetació més alta 

12% Zona no cremada 

50% Vessant 20% Solell 80% Matollar alt (h> I m) 
E 10% Pla 80% Obaga de vegades algun 

40% Tàlveg pi no cremat 
20% Bosc no cremat 

u 78% Vessant 44% Solell 89% Predomini 
22% Pla 56% Obaga d 'Ampelodesma m. 

11% Predomini de 
Brachypodium sp. 

50% Tàlveg 25% Solell 75% Matollar alt 
G 25% Vessant 75% Obaga 25% Predomini 

25% Culminant d' Ampelodesma m. 

Taula 2a: Característiques generals de l'incendi de Garraf 
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Recobriment Excepcions destacables 

33% R=l5% 
59% R=35 % 

8% R=65 % 

11% R=35% N.21 Cremada anteriorment 
22% R=65 % matollar baix amb pins 
67% R=85 % i càdecs esparços 

N .33 Abundant aflorament 
rocós 

100% R=85% N .22 Cremada anterio rment 
N .41 Bosc no cremat 
N.42 Bosc no cremat 
N.43 Poc afectada pel foc, 

pins adults no cremats 

22% R=65% N.53 C reuada per carretera 
78% R=85% 

R=65 % N . 9 Presència de bancals 
abandonats i camí 

N .20 Recremada al 1988 
N .30 Recobriment baix 

amb aflorament rocós 
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Foto 4: Parcel ·la 48, correspo
ne nt al ni ve ll U de 
Garraf. Si es compara 
amb la N.62 de la foto 
5, amb reco briments 
s im ilars , la d e tecció 
d'una més alta regene
rac ió a la primera re
flecteix el predomini de 
vegetació herbàcia 
(Foto: M. Pery) 

Observacions 

N.40 Bosc no cremat 
creuat per tallafocs 

N.45 Bastant aflorament 
rocós 

N.63 Molt afl orament rocós 

N.49 Alguns pins no cremats 
N .50 Alguns pins no cremats 
N.55 Alguns pins no cremats 

Sovint ocupen àrees de 
conreus abando nats 
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Nivell Situació Exposició Vegetació Recobriment Excepcions destacables Observacions 
Arbres/ Arbustos 

A A dos vertents 
amb zones 
culminants 

Solell Vegetació arbustiva 
poc desenvolupada 
Pocs peus de suros 

1% <35% Dues parceHes cauen en 
zona repoblada 

Presència de camins i sòls 
denudats 

B Tàlveg Solell Molt arbust, més alt 
als fondals. Capçades 
dels suros estretes i 
altes, sense arribar-hi 
els arbustos 

20-35% 80% N.15 Conté una zona amb 
poc recobriment i una altra 
no cremada 

Pocs camins i àrees no 
cremades 

e Tàlveg Solell Alta, arribant a les 85% >85% N.2 Té zona no cremada Diversitat notable. A llocs 
secs i culminants menys 
vegetació 

capçades dels suros 

D Variada Solell Capçades tupides dels 25% 11-35% 
tàlveg, turons, suros, vegetació arbustiva 
culminals poc desenvolupada 

Taula 2b: Característiques generals de l'incendi de Tordl'f.l 

Foto 5: ParceHa 62, del nivell X 
de Garraf. S'hi ha detec
tat un 7% dc sòls reflec
tius i un tant per cent de 
regeneració infe rio r al 
detectat a la parcel-la 48 
per la presència d'arbusts 
no totalment regenerats 
(Foto: M. Pery) 

caractensnques globals de les parcel·les. 
Així, les parcel·les amb molt baixos reco
briments i amb vegetació arbustiva poc 
desenvolupada, pràcticament mancades 
d'arbres, són detectades dins del nivell A; 
amb un segon grau de recobriment, moti
vat en part per la presència d'enclavaments 
arboris, tot i l'existència important de 
camins i d ' àrees denudades, la relació 
s'estableix amb el nivell D. Els dos nivells 
restants corresponen a parceJ.les que pre
senten un bon recobriment arbustiu, però 
que es diferencien en el distint recobriment 
arbori, més important en les del nivell e 
que en les del nivell B. 

La taula Jb recull amb més de detall 
aquestes relacions. Així, les parceJ.les A 
presenten més del 90% de pixels del codi 
45 (sòls reflectius), i les màximes regenera
cions (codi 40) es donen en parceJ.les del 
nivell e, parcel·les que respecte les del 
nivell B tenen millor regeneració de capça
da amb més alt recobriment (jo tos 6 i 7). El 
millor estat de l'estrat arbori en les par
cel·les e, comparat amb el de les B, que 
posseeixen un estrat arbustiu similar, expli
ca la predominància del codi 40 sobre el 
codi 13 en les primeres. 

Dins les parcel·les D es troben, bàsica
ment, valors elevats de pixels del codi 13 

Molts camins i zones del tot 
denudades 

(moderada regeneració) amb presència de 
pixels del codi 45 (sòls reflectius), cosa que 
està en correspondència amb la presència 
d'enclavaments d'arbres i l'existència de 
camins i de sòls denudats, respectivament. 

A la figura 8 es representa l'àrea de 
Tordera amb el resultat de la classificació. 

Incendi de Talamanca 
Hi ha hagut molts problemes a l'hora 

d'estudiar el comportament espectral en 
relació amb les parcel ·les seleccionades, 
motivats per les intenses operacions de 
reforestació efectuades amb posterioritat a 
l'enregistrament de les imatges de satèJ.lit. 
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Foto 6: Parcel-la 12, del nivell C 
de Tordera. En compa
ració amb la parceHa 7 
de la foto 7, s'hi ha 
detectat un 48% de 
màxima regeneració, 
enfront d'un 19% . 
L'anàlisi de camp ha 
confirmat que la par
cel·la 12 presenta millor 
regeneració i recobri
ment arb rat 
(Foto: M. Pery) 

Foto 7: ParceJ.Ia 7, del nivell B 
de Tordera. El treball 
de camp confirma un 
100% de recobriment, 
però amb una regenera
ció de la coberta arbra
da inferior a la de la 
fotografia an terior 
(Foto: M. Pery) 
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De les 21 parcel·les d'estudi, ha estat 
necessari rebutjar-ne vuit, fet que, a més a 
més, ha determinat que els nivells e i u 
resultessin fortament perjudicats fins a 
l'extrem de no resultar representatius. 
Aquestes incidències han fet que aquesta 
zona fos finalment descartada. 

Conclusions 
Els resultats obtinguts d'aquest estudi 

permeten deduir les conclusions següents: 
La metodologia emprada detecta amb 

molta exactitud les àrees denudades. Així, 
doncs, les àrees reflectives com a resultat de 
la pèrdua total de la vegetació a causa de 
l'incendi són detectades i cartografiades 
amb molta fiabilitat, cosa que pot resultar 
molt útil a l'hora de determinar les zones 
més potencialment erosionables i orientar 
així les actuacions de reforestació més 
urgent. 

També els espais no afectats pel foc són 
diferenciables amb tota claredat i, per con
següent, tant el perímetre de la zona cre
mada com la identificació d'illots que han 
quedat resguardats de l'incendi es poden 
cartografiar amb exactitud. 

Quant als espais afectats pels incendis, 
però que presenten regeneració, es detecten 
amb certa exactitud les seves intensitats, 
encara que no es pot determinar quin tipus 
de vegetació és el que s'hi està regenerant, 
és a dir, si es tracta exclusivament de l'estrat 
herbaci, arbustiu o arbrat; així, una zona 
on s'ha regenerat l'estrat herbaci pot ésser 
detectada com a àrea amb elevada regene
ració tot i que no n'hi hagi a l'estrat arbo
ri. En qualsevol cas, sí que s'ha trobat una 
bona correlació entre la densitat de cober
tura i la resposta espectral. 

Tal com s'ha exposat anteriorment, els 
principals problemes han ocorregut a l'àrea 
de Talamanca, on diversos processos de 
reforestació portats a terme entre l'enre
gistrament de les dues imatges de satèHit 
han pertorbat l'anàlisi del comportament 
espectral. Amb tot, d'acord amb la meto
dologia exposada i verificada, sembla facti
ble aplicar-la al seguiment en el temps de 
les actuacions de reforestació per detectar la 
seva efectivitat i, si es dóna el cas, per ana-

Taula 3: Quantificació dels diversos grups espectrals dins de 
cada parcel·la de camp. La segona columna (P) indi
ca el nombre de pixels de les parceHes i la tercera (L) 
el nivell del qual és representativa. Els números 
representen en tants per cent el nombre de pixels 
dels diversos grups que hi ha dins de cada parcel·la; 
així, per exemple, la parceHa N-9 de Garraf, que té 
55 pixels i que correspon al nivell G, posseeix un 
30% de pixels del grup 45 (sòls reflectius) i un 69% 
de pixels del grup 1 S (baixa regeneració) 
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Taula 3a: Resultats del tractament sobre Garraf 
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Codi Núm. pixels Etiqueta H ectàrees 

1 Altres cobertes 
13 6 613 Moderada regeneració 595,17 
15 4 514 Baixa regeneració 406,28 
40 3 030 Màxima regeneració 272,70 
45 390 Sòls reflectius 35,1 0 

N p L 

1 72 DD o 
2 55 cc 3 
3 104 AA o 
4 44 AA o 
5 68 DD o 
7 86 BB o 
8 74 DD o 
9 52 AA o 

11 55 cc o 
12 41 cc o 
13 55 BB o 
14 65 DD o 
15 79 BB 40 
16 65 DD o 
17 74 BB o 
18 48 cc o 

Taula 3b: Resultats del tractament sobre To rdera 
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litzar aquesta efectivitat en relació als mèto-
des i a les espècies emprades. 

Així doncs, el procediment exposat per-
met cartografiar amb exactitud diversos 
estats del comportament dinàmic de les 
cobertes forestals sotmeses als incendis i, en 
general, a d'altres fenòmens, com les refo-
restacions. Pel fet que aquesta metodologia 
es recolza en les imatges de satèHit, imatges 
que són enregistrades d 'una manera periò-
dica i que permeten expressar els resultats 
en forma cartogràfica i calcular les superfí-
cies cremades, resulta recomanable fer-ne 
ús i fins i tot proposar la seva utilització 
com una altra font d'informació de reco!-
zament de la planificació i seguiment dels 
processos que ocasionen canvis en la cober-
ta vegetal. 
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MÉS ANYS DE VIDA PER A TOTS: 
MILLORS, PERÒ? 

Una aproximació social a la morbiditat 
i la mortalitat a Barcelona 

Ann a Mompar t i Penina 
Llicenciada en Geografia. Universitat de Barcelona 

L'allargament de l'esperança de vida en néixer és un 
dels guanys mèdics i socials més rellevants de les últimes 
dècades. Aquests guanys, però, no han anat acompanyats 
d'una millora en les condicions de vida. Els anys viscuts, 
i especialment els anys afegits en les edats més avançades, 
disten encara molt de ser-ho en les condicions desitjables 
per a tothom. Els avenços en medicina han aconseguit 
que algunes patologies amb mortalitat elevada en el pas
sat desapareguin o siguin guaribles, al temps que s'han 
estès d'altres malalties de tipus crònic i degeneratiu, ja 
que, paradoxalment, a mesura que es redueix la mortali
tat, es transforma i s'incrementa la morbiditat. En aques
ta nova situació els conceptes de salut i de malaltia han de 
tornar-se a definir. 

Les malalties no es distribueixen homogèniament 
per tota la població, sinó que es manifesten amb diferents 
intensitats en relació a factors naturals i socials. A la més 
elevada morbiditat i mortalitat dels nens i de la gent gran, 
i a la sobremortalitat masculina a totes les edats, s'hi afe
geixen les diferències de salut entre els nivells sòcio
econòmics, i es constata que els nivells més baixos tenen 
associades taxes més elevades de mortalitat, de morbidi
tat i d'incapacitats'. Així, doncs, les diferències davant la 
salut i la mort són la manifestació més cruenta, i molts 
cops més emmascarada, de l'estructuració en classes de la 
societat actual. 

La ciutat de Barcelona ha reduït la seva mortalitat en 
els darrers decennis, i presenta en l'actualitat unes espe
rances de vida envejables dins el context europeu. Tot al 
contrari, els alts nivells de morbiditat d'algunes malalties 
relacionades amb l'entorn físic i social, quasi extingides 
en els països occidentals, posen de manifest que les con-

Notes: 

1. Syme, L. i Berkman, L.: "Social Class, Susceptibiliry and Sickness", a Conrad, 
P. i Kern, R. (comp.): The Sociology of H ealth and Illness. St. Martin's Press. 
N ova York, 198 1. 

2. Rodríguez, J. A. i Miguel, J. M. de: Salud y poder. C IS. Madrid, 1990. 
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dicions de vida no han millorat a un ritme similar i resten 
per dessota del que seria desitjable. L'anàlisi dels diferents 
districtes que componen la ciutat és força preocupant 
per la seva heterogeneïtat; l'agudització dels contrastos 
econòmics i socials afecta la qualitat de vida i deteriora 
relativament l'estat de salut d'una part, gens menysprea
ble, de la població. 

Presentació 
Els primers estudis 

Un antecedent aïllat i parcial en l'observació de la 
incidència desigual de la morbiditat segons el nivell social 
va ser Bernardino Ramazzi (1713), que analitzà la relació 
entre la malaltia dominant a cada ofici i les condicions de 
treball. La tradició amb continuïtat sorgeix a Anglaterra 
paral-lelament al desenvolupament de la ciutat indus
trial. La primera taula de mortalitat desglossada per clas
ses socials fou elaborada per William Farr, el1851, per a 
Anglaterra i Gal· les. Sir John Snow és considerat el pare 
de l'epidemiologia social en adonar-se, el1854, de la rela
ció entre l'epidèmia de còlera que en aquells moments 
assolava Londres i la contaminació de les fonts públiques 
d'aigua de la ciutat. El 1879 Billings treballa conjunta
ment temes d'higiene i sociologia, i el 1894 Mclntyre 
defineix el camp de la sociologia de la medicina i la salut 
com "la ciència que investiga les lleis que regulen la rela
ció entre la professió mèdica i la societat humana com un 
tot, tractant de l'estructura d'ambdues, i de com s'ha 
arribat al present estat de coses"'. 

A Barcelona la tradició d'aquesta mena d'estudis es 
remunta al segle passat, amb treballs de persones preo
cupades per la millora de la qualitat de vida de les classes 
obreres. Figuerola, Comenge, Mira, Cerdà o García Faria 
relacionen la mala situació del proletariat de Barcelona 
amb les condicions de pobresa, i fora de Catalunya des
taquen les figures de Joaquín de Villalba, Gregorio 
Marañón i José de Letamendi. Les línies d' investigació 
obertes per aquests intel·lectuals i liberals es varen perdre 
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amb el retrocés que suposà el règim franquista. Les cir
cumstàncies socials, polítiques i econòmiques reforça
ren els desequilibris socials i territorials, al temps que el 
context científic, ideològic i institucional impedien la 
seva anàlisi. 

Tot i així, a partir dels anys seixanta, quan l'autarquia 
va deixar pas a una certa obertura cap a l'exterior, 
començaren a publicar-se estudis individuals i institu
cionals, sota la inspiració, en un primer moment, de pen
sadors catòlics. A partir dels anys seixanta s'engeguen tot 
un seguit d'estudis: el 1960 s' inicia, encara que no es 
finalitza, l' Encuesta sobre la Profesión M édica on 
s'inclouen temes de demografia i salut; el1965 Càrites va 
promoure un estudi sobre la situació social, la pobresa i 
les desigualtats socials a Espanya; el 1966 es publica el 
primer informe de la Fundació FOESSA: Informe 
Sociológico sobre la Situación Social en España, i a prin
cipis dels setanta F. Solé Sabarís posa en marxa els 
Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, 
antecedents que culminen el1981 amb la celebració de les 
Primeres Jornades de Sociologia de la Medicina a 
Barcelona. Els més recents articles que tracten les desi
gualtats de salut a Barcelona són els de A. Domingo, 
"Néixer a Barcelona", J. Al onso i J. M. Antó, "Desigual
tats de salut a Barcelona", i la tesi doctoral de J. Costa, 
Desigualtats en la mortalitat als barris de Barcelona: la 
seva relació amb l'atur, l'analfabetisme i la categoria pro
fessional. 

A les primeres publicacions, més descriptives i infor
matives que crítiques, segueixen d'altres on es recuperen 
temes i òptiques tradicionals d'investigació, i es precisen 
conceptes antics com els de desigualtat, classe social, 
salut i malaltia, i especialment els de pobresa i benestar. 

La situació actual 
Catalunya té una de les esperances de vida més eleva

des d'Europa, i no només en relació als països de l'àrea 
mediterrània, sinó també de l'Europa del Nord. El1985 
l'esperança de vida en néixer era a Catalunya de 74,18 anys 
per als homes i de 80,30 per a les dones, xifres una mica 
superiors a les de la ciutat de Barcelona, que el1986 eren 
de 73,11 i de 79,79 anys, respectivament. 

Els avenços mèdics i les millores socials han provo
cat un extraordinari retrocés de la mortalitat durant 
aquest segle. Des del 1950 les esperances de vida s'han 
incrementat per als homes catalans en més de dotze anys 
i per a les dones l'augment ha superat els tretze anys, uns 
guanys que mai no s'havien produït en el passat i que 
sembla poc probable que tornin a repetir-se en el futur. 
Però ni els avenços mèdics ni les millores socials han 
beneficiat d"igual manera tota la població, i el continuat 
allargament de l'esperança de vida no ha anat acompa
nyat d'una igualació a ritme similar de les taxes de mor
biditat i de mortalitat. Les diferències socials, que no 

únicament de renda, davant la mort no només persistei
xen sinó que han aturat la seva tendència a la igualació en 
els darrers anys. 

La ciutat de Barcelona no ha estat una excepció en 
aquesta evolució general. La crisi econòmica dels anys 
setanta es manifestà amb una baixada del poder adquisi
tiu de la població, però especialment dels grups que man
caven de mecanismes de resposta i de possibilitats d'ade
quar-se a les noves dificultats. Durant aquest període es 
consolidaren una sèrie d'àrees suburbanes caracteritzades 
per unes pèssimes condicions de vida, amb elevats per
centatges d'atur i baixos nivells d'instrucció. En algunes 
d'aquestes àrees de Barcelona sembla que han rebrotat 
diverses malalties que estaven en clar retrocés, especial
ment les de tipus infecciós i parasitari, les relacionades 
amb hàbits nocius adquirits i les d'origen extern; això ha 
provocat un augment de la taxa de morbiditat d'algunes 
causes i una frenada en el ritme de davallada de la mor
talitat. 

Objecte i metodologia 
La ciutat de Barcelona a mitjans dels anys vuitanta, 

desagregada en els deu districtes que la componen, és 
objecte d'una anàlisi que pretén observar les relacions 
entre els nivells sòcio-econòmics de la població i el seu 
estat de salut, considerant la possible existència de desi
gualtats socials en la morbiditat i la mortalitat. 

El districte com a base territorial comparativa no és 
la unitat idònia en tant que estan formats per una sèrie de 
barris de característiques força heterogènies, i les situa
cions extremes s'oculten en benefici d'altres més cen
trals. L'escala ve donada per les publicacions demogràfi
ques i sanitàries que ofereixen les dades conjuntament per 
a tota Barcelona, i en el cas de donar informació més 
detallada, aquesta només es desglossa a nivell de distric
te. Els actuals deu districtes de Barcelona són: Ciutat 
Vella (districte 1), Eixample (districte 11), Sants-Montjuïc 
(districte III), les Corts (districte IV), Sarrià-Sant Gervasi 
(districte V), Gràcia (districte VI), Horta-Guinardó (dis
tricte VII), Nou Barris (districte VIII), Sant Andreu (dis
tricte IX) i Sant Martí (districte X). La divisió de la ciu
tat en deu unitats administratives és recent, fins a 
principis dels anys vuitanta la ciutat de Barcelona que
dava repartida en dotze districtes. La reducció dels dotze 
districtes antics als deu districtes actuals no va realitzar
se en base a agregacions, sinó que varen delimitar-se de 
nou les fronteres, i aquests canvis impossibiliten una anà
lisi retrospectiva. 

Aquest, com tot estudi local, conté una sèrie de limi
tacions que s'han de tenir en compte en la valoració dels 
resultats. Cal destacar-ne dues: el mal empadronament i 
la falta de significació estadística d 'aguns indicadors. 
D'una banda, la població resident a cada districte no 
coincideix amb la població censada, el que suposa una no 
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Mapa 1: Els districtes de Barcelona (Mapa: autor) 

adequació dels numeradors i denominadors en les taxes. 
Algunes defuncions queden enregistrades en districtes on 
no era comptabilitzat el difunt, i això infla la taxa de 
mortalitat, o de morbiditat en el cas de tractar-se de 
malalties; mentre que en d'altres deixen d'enregistrar-se 
defuncions o malalts empadronats, de manera que se 
subvalora la taxa del districte. D'una banda, l'anàlisi de la 
mortalitat i de la morbiditat per causes dels diferents dis
trictes presenta l'inconvenient que algunes patologies 
afecten un percentatge minso de població, i no es poden 
extreure conclusions generalitzables dels resultats per 
l'escassa significació estadística, tot i que amb el mètode 
de la tipificació indirecta es resol el problema de la dis
tribució aleatòria prenent com a base taxes de mortalitat 
o de morbiditat d'unitats poblacionals més grans que 
s'apliquen a les subpoblacions estudiades. 

La determinació de paràmetres 
La desigual distribució de la morbiditat i de la mor

talitat entre la població s'interpreta per diferències d'ori
gen natural i d 'altres d'origen social. Les causes naturals 
que expliquen una desigual incidència de les malalties i de 
la mortalitat són principalment dues: el sexe i l'edat. A 
totes les edats hi ha una sobremortalitat masculina, i 
aquesta tendeix a incrementar-se encara més quan la mor
talitat general disminueix. En les estadístiques de morbi
ditat també s'aprecien diferències, ja que els homes patei
xen malalties lleus en proporcions més elevades que les 

Nota: 

3. D ata SA/CIS: Estudios del sistema de valores. Desembre delt 983. 
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dones, si bé les malalties greus es distribueixen d'una 
forma més regular entre els dos sexes. La percepció indi
vidual de la salut, coneguda a través d'una enquesta 
d'àmbit estatal', posa de manifest una major morbiditat 
sentida entre la població femenina, possiblement rela
cionada amb un context cultural on és menys permisiva 
la malaltia entre els homes. Tampoc l'estat de salut és el 
mateix a totes les edats: el nivell de salut disminueix pau
latinament amb l'edat paral-lelament a l'envelliment físic 
del cos humà. Hi ha dos moments, la infantesa i la velle
sa, en què el risc d'emmalaltir i de morir és més gran per 
la presència d'unes patologies específiques associades a 
l'edat. 

La relació entre estat de salut i situació sòcia-econò
mica no és tan fàcilment aprehensible. D'una banda, per
què entre ambdós estats hi ha una relació biunívoca, i 
d'una altra, perquè és difícil determinar el pes específic de 
cada paràmetre o indicador social, ja que actuen de forma 
interconnectada. La relació entre salut i condicions 
socials no és monocausal, sinó que s'estableixen rela
cions en les dues direccions. Generalment, un estat de 
salut més dolent s'associa amb una qualitat de vida infe
rior, és a dir, hi ha una propensió més gran a la malaltia en 
les situacions de pobresa i de marginació. En d'altres 
casos el lligam és a l'inrevés: les malalties cròniques impe
deixen als individus una socialització completa, incre
menten la seva dependència i inseguretat, fan impossible 
la seva ascendència social, i fins i tot dificulten la conser
vació de l'adquirida. 

Els indicadors que caracteritzen les situacions sòcia
econòmiques de la població tenen un elevat grau de 
correlació i interacció, i actuen conjuntament sobre l'estat 
de salut. Per molt que la informació estadística defineixi 
trets culturals, educacionals, socials o econòmics, el que 
veritablement reflecteix són uns certs estils de vida asso
ciats a unes determinades condicions materials, que des
criuen des d'entorns de pobresa o de marginació, en les 
situacions més extremes, fins a situacions de benestar 
sòcia-econòmic. 

Els paràmetres utilitzats s'han agrupat en els que fan 
referència a l'estat de salut i els que caracteritzen la situa
ció sòcia-econòmica. L'anàlisi de l'estat de salut s'ha 
mesurat per mitjà d'indicadors de mortalitat i de morbi
ditat, com l'esperança de vida en néixer, els anys de vida 
perduts i les taxes de morbiditat i de mortalitat tipifica
des, on s'esvaeixen les interferències de l'estructura per 
edat i sexe de la població. Els factors socials de la mor
biditat i de la mortalitat s'observen mitjançant els tipus de 
patologies, buscant possibles relacions entre determina
des causes de malaltia i els entorns físics i socials dels 
malalts. Aquests entorns s'estableixen a partir dels dife
rents nivells sòcia-econòmics, caracteritzats per les taxes 
d'atur, la quantia dels ingressos, el nivell d'instrucció i les 
categories sòcia-professionals. L'habitatge s'ha pres com 
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Figura 1: Taxes de morbiditat 
als districtes de Bar
celona, 1985, 1986 i 
1987 

(Font: Elaboració de 
l'autor a partir de 
l'Ajuntament de Bar
celona: Estadístiques 
de Salut. 1985, 1986 i 
1987) 
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Taula 1: Taxes de morbiditat 
d ' algunes patologies Febre 
als d istrictes de Bar-

tifoide celo na, 198 5, 1986 i 
1987 (per cent mil) 

(Font: Ajuntament de Districte I 0,99 Barcelona: Estadis-
tiques de Salut. Mor- Districte li 1,27 
biditat per malalties de 

Districte III 1,09 declaració obligatòria a 
Barcelona ciutat. 1985, 

Districte IV 1,11 1986 i 1987) 

Districte V 2,63 
Districte VI 1,25 
Districte VII 0,35 
Districte VIII 1,86 
Districte IX 2,26 
Districte X 3,07 

a unitat d'estudi, i s'han mesurat variables com la super
fície, la densitat i els equipaments bàsics i de confort de 
la llar. 

L'anàlisi: unes situacions desiguals 
L'estat de salut: la morbiditat i la mortalitat 

Les malalties considerades en l'anàlisi són les que 
reflecteixen l'entorn físic i social immediat fàcilment 
associable a una inadequada situació higiènico-sanitària 
(taula 1); són: la febre tifoide, l'hepatitis vírica, la menin
gocòccia, la SIDA i la tuberculosi, quasi totes produïdes 
per bacteris o virus patògens, infecciosos o parasitaris. La 
bruce¡.¡osi, el còlera, la disenteria bacil· lar i el tetànus, tin
gudes en compte en un primer moment, varen rebutjar
se per la possible aleatorietat en la seva distribució per 
districtes, causada pels pocs casos quantificables. A 
excepció de la SIDA, eren malalties molt esteses en el 
passat amb probabilitats de mort importants, que han 
estat reduïdes a mínims als països desenvolupats, si bé 

IV v VI VIl VIII IX x 
Districtes 

• Febre tifoide • Hepatitis vírica • Meningocòccia 

• Tètanus • Tuberculosi 

Hepatitis 
vírica Meningocòccica SIDA Tuberculosi 

23,38 6,59 16,30 154,59 
9,47 5,89 10,92 33,45 

12,37 6,91 4,64 34,66 
9,29 3,72 4,46 14,49 

10,97 5,93 3,62 14,81 
9,23 4,99 7,86 28,82 

11,98 6,42 5,73 32,81 
13,52 4,90 3,30 45,63 
22,14 6,78 3,39 42,36 
11,53 6,30 4,84 33,67 

encara es mantenen com a patologies rellevants als països 
del Tercer Món. 

La manifestació de les malalties és molt irregular 
entre els districtes. Ciutat Vella presenta les taxes més ele
vades per a la majoria d 'aquestes malalties; en l'extrem 
oposat, amb una morbiditat baixa, es troben els distric
tes de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Els districtes de 
Nou Barris i Horta-Guinardó tenen una morbiditat 
baixa, mentre que l'Eixample, Sants-Montjuïc, Sant 
Martí, Sant Andreu i Gràcia la tenen relativament eleva
da. La tuberculosi és una bona mostra de les desigualtats 
que pot haver entre les taxes de morbiditat en els dife
rents districtes: el23% dels casos de tuberculosi que es 
comptabilitzen a Barcelona es detecten a Ciutat Vella, 
amb una taxa elevadíssima del154,59 per cent mil (mit
jana dels anys 1985, 1986 i 1987). 

A Barcelona, l'heterogènia distribució de la població 
per edats i sexes segons els districtes impedeix una com
paració de les taxes perquè dóna males interpretacions de 
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Mapa 2: Taxa de morbiditat per tuberculosi als districtes de Barcelona (mitjana dels anys 1985, 
1986 i 1987) (Mapa: autor) 

la morbiditat, ja que els districtes amb una morbiditat més 
baixa coincideixen amb els que tenen un més elevat per
centatge de població adulta compresa entre 15 i 64 anys. 
Una manera de fer comparatives les taxes és utilitzar el 
mètode de la tipificació. En la tipificació indirecta s'apli
quen les taxes de morbiditat a cada edat de Barcelona, 
presa com a taxa-tipus, a l'estructura de població real de 
cada districte; això dóna com a resultat el nombre de 
malalts estimats a cada districte. Si la raó entre els malalts 
reals sobre els malalts estimats és inferior a 1, el distric
te es troba en una situació més favorable del que caldria 
esperar pel que fa a aquella malaltia en concret, i si és 
superior a 1, la morbiditat és més alta del que hauria de 
ser. L'inconvenient d'aquesta tipificació és que només 
mostra si el succés estimat, en aquest cas el nombre de 
malalts, en la subpoblació se situa per damunt o per des
sota del succés real, o sigui, si hi ha una sobremortalitat 
o una submortalitat pel que fa a una determinada malal
tia en aquell districte en relació al conjunt de Barcelona. 
Aplicat aquest mètode a algunes de les malalties declara
des el1987, les que tenen un nombre de casos que resul
ti significatiu, dóna els resultats que s'observen a la taula 
2. Atenent-nos només a aquestes malalties, pot afirmar
se que les Corts és el districte més saludable de 
Barcelona: en tots els casos la morbiditat real es troba per 
dessota de l'esperada; estan en bona situació Gràcia i 
Horta-Guinardó. Els districtes de Ciutat Vella i de Sant 
Andreu mostren amb més freqüència una morbiditat real 
per damunt de l' estimada, i són per tant les zones més 
insalubres de la ciutat. A la resta de districtes la morbi
ditat varia segons la malaltia. 
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La mortalitat s'ha tipificat segons el mètode de la 
tipificació directa, és a dir que s'han aplicat a l' estructu
ra de població de Barcelona les taxes de mortalitat per 
edats de cada districte. Les taxes resultants revelen quin 
seria el nivell de la mortalitat sense la interferència de les 
estructures de població, i per tant ens donen una idea 
aproximada del nivell real de la mortalitat i permeten les 
comparacions. Quatre districtes destaquen per una ele
vada taxa de mortalitat estandarditzada per a ambdós 
sexes: Ciutat Vella, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Gràcia, 
mentre que les taxes de mortalitat estandarditzades més 
baixes corresponen als districtes de les Corts, Horta
Guinardó i Nou Barris (taula 3). 

L'estudi de la mortalitat general podria ampliar-se 
amb taxes de mortalitat específiques per malalties, espe
cialment pel que fa a les causes que originen una major 
mortalitat: les malalties càrdio-vasculars, el càncer i les 
malalties cerebro-vasculars, i les que van precedides de 
llargs processos de morbiditat, en les quals l'aparició, el 
desenvolupament i el desenllaç es poden veure afectats 
per l'estatus sòcio-econòmic: malalties mentals i estrés, 
malalties de l'aparell respiratori o cirrosi i altres malalties 
cròniques de fetge. Especial interès té l'evolució de la 
SIDA, pel fet que pot donar una nova perspectiva a 
l'estudi, ja que sembla manifestar molt netament les desi
gualtats socials. A Barcelona, com a gran part de l'Europa 
del Sud, el grup més afectat és el dels heroïnòmans, for
mat principalment per una població que absorbeix grups 
marginals procedents de nivells sòcio-econòmics baixos. 

De l'observació anterior s'extreu que les taxes de 
morbiditat per districtes no es corresponen perfectament 
amb els nivells de mortalitat. Només Ciutat Vella desta
ca per la coincidència d'unes elevades taxes de morbidi
tat i de mortalitat; en l'extrem oposat, les Corts es carac
teritza per unes taxes baixes de mortalitat acompanyades 
d'un bon estat de salut de la població. Alguns districtes, 
com Nou Barris i Sant Andreu, compten amb unes taxes 
de mortalitat baixes mentre que les de morbiditat són ele
vades; n'hi ha d'altres que tot i tenir taxes de morbiditat 
baixes tenen uns nivells de mortalitat força elevats, com 
Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. 

La situació social: estatus sòcia-econòmics 
L'anàlisi de la morbiditat i de la mortalitat en els 

diferents districtes mostra uns nivells en l'estat de salut 
força diversos, que pel tipus d'indicadors utilitzats no 
poden atribuir-se a l'estructura de la població. L'aproxi
mació als nivells sòcio-econòmics i a les seves variacions 
pot orientar-nos sobre la relació d'aquests amb la salut de 
la població. L'establiment dels diferents grups sòcio
econòmics s'ha fet amb indicadors referits als nivells 
econòmics, als grups sòcio-ocupacionals, a la instrucció, 
o a la relació amb l'activitat. Els quatre paràmetres uti
litzats defineixen de forma bastant rigorosa i exhaustiva 
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Taula 2: Resultat de l'aplicació 
del mètode de la tipifi
cació a algunes de Ics 
malalties declarades el 
1987 

(Font: Elaboració de 
l'autor) 

Districtes amb una situació 

favorable 

li, III, IV, V, VI, VII, IX i X 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X 

I, li, IV i VI 

IV, V, VII, VIII i X 

I, li, III, IV, VI, VII i VIII 

Esperança de vida 
en néixer 

<BARCELONA> 

< tuberculosi > 

<SIDA> 

< meningitis > 

< hepatitis > 

< febre tifoide > 

Anys potencials 
de vida perduts 

Districtes amb una 

situació desfavorable 

I i VIII 

I i li 

III, V, VII, VIII, IX i X 

I, li, III, VI i IX 

V,IXiX 

Taxa de mortalitat 
tipificada (1986) 

Taula 3: Esperança de vida en 
néixer, anys potencials 
de vida perduts (per 
mil persones) i taxa de 
mo rtalitat tip ificada 
(per cent mil persones) 
als dis trictes de Bar
celona, 1987 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

(Font: Elaboració de 
l'autor a partir de l'A
juntament de Barce
lona: Estadístiques de 
salud. Mortalitat a la 
ciutat de Barcelona, 
1986. 1988; i CI DC: 
Padró Municipal d'H a
bitants del /986. /988) 

Districte I 
Districte li 
Districte III 
Districte IV 
Districte V 
Districte VI 
Districte VII 
Districte VIII 
Districte IX 
Districte X 

66,18 75,24 
73,91 80,24 
72,03 79,02 
77,39 82,37 
72,93 79,97 
71,80 79,41 
76,63 82,27 
76,06 81,15 
74,54 79,81 
71,19 78,96 

els diferents estatus sòcia-econòmics, ja que donen els 
atributs bàsics de cada nivell en complementar-se entre 
ells i aportar informació des de perspectives molt varia
des, i delimiten de forma precisa, com ho demostra l'ele
vat coeficient de relació -superior al 0,9-, els entorns als 
quals s'associen estils de vida particulars. 

A excepció del nivell d'instrucció, que no pot sinó 
mantenir-se estable o augmentar amb el temps i l'edat, la 
resta de paràmetres són conjunturals, podent patir modi
ficacions de millora o empitjorament amb el temps, enca
ra que amb probabilitats de mobilitat social molt dife
rents segons l'estatus del moment. Cap d ' aquests 
indicadors és totalment explicatiu. Així, un nivell d'ins
trucció més elevat no va associat a uns comportaments 
adquirits més saludables, com ho demostren les estadís
tiques de tabaquisme i d'alcoholisme; en canvi, sí que 
facilita una capacitat de resposta més ràpida i efectiva 
davant d'una malaltia. Els nivells sòcia-professionals són 
una aproximació indirecta a l'entorn laboral, on cal supo
sar que en determinades ocupacions hi ha un risc més 
gran per a la salut perquè es treballa amb materials tòxics, 
en ambients carregats o amb maquinària perillosa. El 
volum dels ingressos i l'atur indiquen les possibilitats 
materials de vida, i poden alterar la salut a partir de l'ali-

132,52 59,55 1 440,3 1131,4 
62,44 31,58 959,1 849,0 
73,55 31,47 1 077,0 1 024,7 
31,73 17,96 717,3 717,7 
58,70 32,54 979,6 891,0 
82,54 37,83 1 062,6 879,3 
40,59 16,90 758,8 692,7 
49,19 21,45 767,6 749,6 
49,98 26,18 893,4 927,7 
72,25 34,45 1 229,9 978,0 

mentació, el condicionament de la llar o l'atenció a la 
pròpia salut en cas de malaltia. És a dir, els indicadors 
escollits (taula 4) són adients en tant que inclouen 
característiques molt àmplies i fan possible delimitar i 
definir entorns socials als quals s'associen estils de vida 
particulars. 

U na anàlisi el us ter, segons el mètode de les distàncies 
euclídees, agrupa els districtes segons la seva similitud 
sòcia-econòmica establint una tipologia. Els districtes 
s'ordenen des dels més benestants, amb un poder adqui
sitiu més gran i un nivell cultural més elevat, fins als 
caracteritzats per la precarietat en les formes de viure, que 
en alguns casos llinden amb la marginació. 

Les àrees urbanes integren disparitats socials, econò
miques i culturals en espais molt reduïts, Barcelona no és 
una excepció. La gran expansió urbana que provocà la 
massiva arribada d'immigrants durant els anys seixanta va 
comportar la creació de barris perifèrics, on s'establia la 
nova població ocupada majoritàriament com a mà d'obra 
industrial. La integració dels immigrants en la ciutat tra
dicional va ser menor, la saturació del teixit urbà va impe
dir un augment de la densitat d'aquesta zona. Més recent
ment, l'especulació de les àrees més cèntriques, amb un 
increment exponencial dels preus dels habitatges, ha 
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Figura 2: Mortalitat mascul ina 
estandarditzada als 
districtes de Barcelona, 
1986 

(Font: Elaboració de 
l'autor a partir del 
CI DC: Padró d'H a
bitants. 1986) 

Taula 4: Indicadors socials dels 

Taxa d'atur Ingressos Estudis Sense D irect ius districtes de Barcelona 

<1 000 000 superiors estudis 
(percentatges) 

(Fo nt: Elaboració de 

Districte I 29,9 50,4 2,9 43,1 3,6 l'autor a partir de 
/'! NE: Padrón Muní-

Districte li 17,5 35,4 9,8 21,7 8,6 cipa/ de H abitantes, 
/ 986. 1988 per a les 

Districte III 22,4 48,8 3,0 32,8 5,3 taxes d'atur i els nivells 

Districte IV 15,3 26,0 12,5 17,4 12,5 
d'instrucció; CM 8: 
Enquesta metropolita-

Districte V 14,1 15,6 19,3 
Districte VI 18,4 31,9 7,9 
Districte VII 22,2 38,1 3,5 
Districte VIII 27,2 51,7 1,5 
Districte IX 22,5 44,1 2,8 
Districte X 23,3 48,0 2,3 

comportat l'expulsió d'una part dels seus residents cap a 
d'altres districtes de Barcelona o fora de la ciutat. Així, la 
ciutat de Barcelona es consolida cada cop més en dues 
àrees diferenciades: el centre urbà, entenent com a tal la 
Barcelona de principis de segle, residència de les classes 
benestants, que competeixen amb d'altres usos per un 
espai cada cop més car, i les àrees perifèriques, habitades 
preferentment per persones amb nivells de renda i d'ins
trucció migs i baixos, a les q~als s'ha afegit en els darrers 
anys gent jove que cerca la més fàcil accessibilitat als 
habitatges. Ciutat Vella es configura com un illot dins de 
la Barcelona central, i els seus barris antics allotjen per
sones amb particularitats molt diverses, amb predomini 
d'una qualitat de vida baixa. 

Les característiques i el confort de l'habitatge són 
alguns criteris a l'hora d'avaluar la qualitat de vida d'una 
població. Reflecteixen tant el poder adquisitiu de l'ocu
pant com el seu nivell cultural, en tant que es pot donar 
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12,2 14,2 na 1986. Condició de 
vida i hàbit de la pobla-

24,4 7,7 ció de l'àrea metropoli-
tana de Barcelona. 

31,1 5,0 1987, per als nivells 

37,2 3,6 
d'ingressos; i CM 8: 
Padró d 'H abitants de 

29,3 5,5 / 986. Estadístiques me-
tropolitanes. 1988, per a 

33,2 5,7 les categories sòào-pro-
fessionals) 

o no prioritat a l'estat de l'habitatge enfront d'altres tipus 
de consum. Les principals variables a analitzar són les 
que fan referència a la superfície, la densitat i l'equipa
ment de la llar. 

A la ciutat de Barcelona més del 60% de la població 
viu a habitatges que oscil·len entre els 51 i els 100m', i 
menys del 8% ho fa a llars amb una superfície superior 
als 130 m' (taula 5). Les variacions són força acusades, i 
a partir de la superfície més generalitzada a cada distric
te es poden distingir tres grups: 
- Districtes on la superfície més representativa se situa 

entre 51 i 70 m': Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta
Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. 

- Districtes on la majoria dels habitatges se situen entre 
71 i 100 m': Eixample, les Corts, Gràcia i Sant Martí. 

- Un sol districte, Sarrià-Sant Gervasi, té més del40% de 
llars amb més de 130 m', superfície que supera amb 
escreix la mitjana dels altres districtes. 
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Figura 3: Agrupació dels dis 
trictes segons la seva 
similitud sòcia-eco
nòmica 

(Fo nt: Elaboració de 
l'autor) Sarrià-Sant Gervasi 
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Si es relaciona la superfície amb la grandària mitjana 
de la llar, el quocient entre els residents i els habitatges, els 
districtes s'agrupen de la següent manera: els districtes IV, 
VII, VIII, IX, i X tenen la densitat més alta amb més de 
dues persones i mitja per llar com a terme mig; en els dis
trictes II, III, V, i VI la mitjana se situa entre les dues i les 
dues persones i mitja; i amb menys de dues persones 
només es troba el districte I. La densitat de les llars depèn 
de l'estructura de població de cada districte; els districtes 
més joves són aquells on la grandària mitjana de la llar és 
més alta, i els més envellits on és més baixa, a causa d'un 
nombre elevat de persones grans que viuen soles . 
Relacionant les variables de superfície i densitat, desta
quen els districtes d'Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant 
Andreu per un nombre elevat de persones a cada habi
tatge i una superfície mitjana petita. 

Taula 5: Superfície dels habitat-
ges dels districtes de 
Barcelona (m:) 

(Font: Corporació Me- m' I II III 
tropo litana de Bar-
ce/ona: Enquesta Me-
tropo/itana 1986. <50 21,0 6,5 12,0 
Condicions de vida i 
hàbits de la població de 51-70 21,1 20,7 37,9 l'àrea metropolitana de 
Barcelona. 1987) 

71-100 20,9 40,0 33,5 

101-130 8,3 15,7 4,8 

> 130 6,2 11,2 1,4 

NS/NC 22,4 5,9 10,3 

L'aigua i l'electricitat són dos equipaments genera
litzats, amb instal-lacions superiors al 99% de llars a tots 
els districtes . La presència de gas a les cases oscil·la entre 
un mínim situat en el 60,7% dels habitatges de Ciutat 
Vella i un màxim superior al 90% en els districtes de 
l'Eixample i de Sarrià-Sant Gervasi. La calefacció central 
manca encara a moltes llars: és inferior al6% en els habi
tatges de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, 
Sant Martí i Sant Andreu, i quasi inexistent a Ciutat 
Vella; en canvi, es disposen més del 30% de les llars a les 
Corts i quasi el40% de les cases de Sarrià-Sant Gervasi. 

Quant als equipaments de la llar, pot observar-se una 
relació més directa amb el nivell de renda de cada districte 
que no pas amb l'antiguitat de la construcció. Els habi
tatges de l'Eixample, tot i la seva antiguitat, tenen unes 
condicions de vida més agradables que els d'altres zones 
de més recent construcció: les cases són més grans, i grà
cies a l'estatus sòcio-econòmic més elevat dels seus resi
dents s'han anat acomodant a les noves formes de con
fort. Així, quant a equipaments bàsics de la llar, poden 
diferenciar-se els districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i 
Horta-Guinardó com els que compten amb menys 
comoditats, i els de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi com 
els de més confort. 

Estatus i salut: origen i conseqüència de les desigualtats 
socials 

Les anàlisis transversals i d'inferència ecològica no 
són del tot precises per tal d'extreure conclusions gene
rals; malgrat això l'estudi de l'estat de salut de la pobla
ció de Barcelona posa de manifest que hi ha desigualtats 
en els nivells de morbiditat i de mortalitat en els diferents 
districtes. Aquestes diferències en la salut no són origi
nades únicament per factors biològics o factors de risc 
immutables com són el sexe i la generació, sinó que 
l'entorn social i econòmic es manifesta com un factor 
explicatiu essencial. Els districtes amb taxes més elevades 
de morbiditat i de mortalitat coincideixen amb els que 
tenen uns nivells sòcio-econòmics baixos; i a l'inrevés, els 
districtes amb nivells bons de salut es corresponen amb 

D istrictes 

IV v VI VII VIII IX x 

2,6 2,4 8,4 8,4 10,2 8,6 9,6 

16,0 8,3 27,1 37,7 50,2 43,2 31,8 

38,4 18,9 35,3 32,3 27,7 36,1 34,6 

19,2 24,7 12,7 9,1 2,2 2,6 7,3 

14,6 40,8 7,3 2,3 9,7 2,1 0,7 

9,3 4,9 9,3 10,0 9,0 7,5 16,0 
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Figura 4: Equi paments bàsics 
de les llars als distric
tes d e Barce lo na, 
1988 (percentatges) 

(Fonc: Elaboració de 
l'autor a partir de 
l'Ajuntament de Bar
celona: Anuari Esta 
dístic de la Ciutat de 
Barcelona. / 988) 

D Aigua D Electricitat 1!111! Gas canalitzat • Calefacció central 

els d'estatus sòcio-econòmics elevats. Però, tot i ser palès 
el lligam entre salut i estatus, és difícil determinar quin és 
el tipus de relació entre ambdues variables, o amb quina 
intensitat cada indicador social o econòmic incideix sobre 
l'estat de salut, o per què algunes patologies són més 
esteses o alguns grups socials emmalalteixen més fàcil
ment que d'altres. 

Les condicions i estils de vida derivats dels nivells 
sòcio-econòmics i la seva incidència sobre la salut no 
s'expressen amb la mateixa força en la morbiditat i en la 
mortalitat. La morbiditat sembla estar molt més deter
minada que la mortalitat per l'entorn immediat, princi
palment l'espai de residència i de treball, sobretot quan es 
tracta de situacions sòcio-econòmiques baixes caracte
ritzats per la inestabilitat. Així, els coeficients de relació 
entre els indicadors socials i de salut són més elevats 
quan fan referència a alguna patologia que si es tracta de 
variables de la mortalitat. 

De la repercusió del medi social en la salut en relació 
al sexe i a l'edat cal destacar dues observacions: l'escassa 
o nul·la correlació entre la mortalitat infantil i l'estatus 
sòcio-econòmic, i la similitud de les influències entre 
ambdós sexes. La mortalitat infantil, tot i les seves varia
cions entre districtes', no té una correlació significativa 
amb els diferents nivells sòcio-econòmics. L'oscil·lació de 
la mortalitat infantil dels districtes va des d'una taxa 
màxima de 23,4 defuncions per mil nascuts vius a Ciutat 
Vella fins a una mínima de 6,5 per mil nascuts vius al dis-

Nota: 

4. L'osciJ.Iació de la mortalitat infantil dels districte~ va des d'una taxa màxima del 
23,4%o nascuts vius a Ciutat Vella fins a un mínim del 6,5%o a Sants-Montjuïc. 
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tricte de Sants-Montjuïc. Mentre que la taxa més elevada 
es localitza un cop més a Ciutat Vella, la més baixa per
tany a un districte que no es caracteritza precisament 
per una elevada esperança de vida en néixer o unes baixes 
taxes de morbiditat, ni tampoc per una situació sòcio
econòmica benestant. El motiu d'aquesta manca de rela
ció és que les causes de mortalitat més importants en el 
primer any de vida són les afeccions perinatals i les ano
malies congènites, que venen a representar més de les 
tres quartes parts del total de defuncions infantils . 
Aquestes malalties d'origen endogen tenen poc a veure 
amb l'entorn social i econòmic. Cal pensar que les defun
cions causades per malalties infeccioses i parasitàries 
entre els menors d'un any, altament identificades amb el 
medi, guarden una relació amb la situació sòcio-econò
mica, però la poca quantia d'elles impedeix una anàlisi 
acurada. 

Malgrat la dissemblança de les taxes entre sexes, el 
comportament de les dones i dels homes és similar a 
l'interior de cada districte i en la seva relació amb la resta. 
Si bé de bell antuvi es pot pensar que la desigualtat social 
en l'estat de salut es manifesta més clarament en el sexe 
masculí per una amplitud més gran de les variables ana
litzades, fet que podria tenir una explicació per una 
menor atenció al propi cos per part dels homes, per un 
risc laboral més elevat o per la major adquisició d'hàbits 
nocius. Això es deu únicament a la situació extrema dels 
homes de Ciutat Vella, que distorsiona les mesures de 
tendència central i les anàlisis comparatives. 

Ciutat Vella se situa en la posició més desavantatjo
sa dins de la ciutat de Barcelona; la condició dels habi
tatges indica un estat de pobresa material que es corro
bora amb la resta d'indicadors socials, i es reflecteix en 
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3 km 
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Esperança de vida en néixer 
(en anys) 

o 79,0 . 80,4 o 75,0 . 75,9 

o 78,0. 78,9 o 70,0. 74,9 

o 76,0. 77,9 

Mapa 3: Esperança de vida en néixer als districtes de Barcelona, 1987 (Mapa: autor) 

una morbiditat i una mortalitat sempre molt superiors a les 
del conjunt de la ciutat. En l'extrem oposat es troben els 
districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de les Corts, en els quals 
viu una població amb nivells alts d'instrucció, amb taxes 
d'atur molt baixes, i ben situada en els seus llocs de treball, 
i per tant amb un nivell de renda i un estat de confort de 
l'habitatge superior a la mitjana de Barcelona. En aquests 
dos districtes les taxes de morbiditat són, amb diferència de 
la resta, baixes i les esperances de vida elevades. Les Corts, 
amb una esperança de vida de 80,05 anys, 77,39 per als 
homes i 82,37 per a les dones, és el districte amb una 
mortalitat més baixa. 

Pel que fa a la resta de districtes, que es troben en una 
posició intermèdia, s'estableixen dos grups diferenciats . 
D 'una banda, la franja nord i litoral de la ciutat, que 
inclou els districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sant 
Martí i Sants-Montjuïc, presenta una situació sòcia
econòmica per dessota de la posició mitjana de 
Barcelona, que coincideix amb taxes més altes de morbi
ditat en les patologies fàcilment relacionades amb el medi 
ambient immediat, com és ara la tuberculosi, i encara 
que els nivells de mortalitat no siguin clarament correla
cionables, pot apreciar-se també una correlació positiva 
amb la situació sòcia-econòmica. D'altra banda, la resta 
de districtes de Barcelona: Eixample, Gràcia i Horta
Guinardó, compten amb un medi social més favorable, 
que es manifesta en un millor estat general de salut, enca
ra que aquest es caracteritza més per la baixa morbiditat 
que per una esperança de vida molt més alta. 

Les desigualtats socials en la salut s'accentuen si es 
considera l'escala de barri, ja que l'heterogeneïtat dels 

3km 

Situació sòcio-econòmica 
(puntuacions tipificades) 

o 1,0-1 ,9 o -1 ,0 --{),6 

o 0,0. 0,9 o -2,0. -1 ,1 

o -{),5 • -{), 1 

Mapa 4: Situació sòcio-econòmica als districtes de Barcelona, 1986. Pumuacions tipificades 
(unitat de desviac ió típica) (Mapa: autor) 

barris que componen cada districte s' esvaeix a favor 
d'una anivellació. L'interès de l'estudi per barris topa 
amb la inexistència de dades a l'abast; tot i aíxí, a partir 
dels treballs de Jaume Costa i de l'Ajuntament de 
Barcelona, referits a la mortalitat tipificada per barris i a 
un índex sintètic de benestar sòcia-econòmic, respecti
vament, s'han pogut elaborar dos mapes que poden ser 
contrastats. Les dissemblances entre barris refermen la 
delimitació feta per als districtes de Barcelona. Els barris 
centrals de la ciutat disposen d'una qualitat de vida i 
d'un estat de salut més elevats. Aquests avantatges, però, 
no són exclusius dels districtes de les Corts, Sarrià-Sant 
Gervasi, l'Eixample, Gràcia o Horta-Guinardó: bona 
part de Nou Barris i de Sant Andreu també es troba en 
aquesta situació privilegiada. La franja litoral, amb tot un 
seguit de barris des de Montjuïc fins al barri del Besòs, i 
els barris més extrems al nord de Barcelona, com Ciutat 
Meridiana-Vallbona, Trinitat Vella o Bon Pastor, són les 
àrees més deprimides, amb nivells d'instrucció i sòcia
ocupacionals més baixos, taxes d'atur més elevades, i 
tenen en comú una estructura urbana desballestada, la 
precarietat en els habitatges, i, per consegüent, una taxa 
de mortalitat més alta. Una anàlisi més aprofundida de la 
salut dels barris, amb especial atenció a la morbiditat, 
resta encara per fer, i és del tot necessària per a una ava
luació real de les desigualtats socials de la salut de 
Barcelona. 

El sistema sanitari de la ciutat, el paper del qual no ha 
estat comentat en aquest treball, és accessible a tots els 
ciutadans sense cap tipus de distinció. La dispersió dels 
centres d'assistència primària no contribueix a una reduc-
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Mortalitat estandarditzada a Barcelona 

O Inferior a la mitjana 

O Superior a la mitjana 

Mapa 5: Els barris de Barcelo na (Mapa: autor) Mapa 6: Raó de la mortalitat estadarditzada per to tes les causes als barris de Barcelona, 1980-84 

ció de les diferències en l'estat de salut, ja que no tota la 
població els utilitza de forma àdequada. La població amb 
un nivell econòmic alt, pel seu poder adquisitiu elevat, pot 
permetre's fer ús de la sanitat privada; els nivells baixos 
tenen la sanitat pública com a única opció, amb el que 
suposa de temps d'espera, d'elecció de metges o de traves 
burocràtiques, que molts cops desanima l'usuari o el 
priva d'un ús profitós. Cal, doncs, una revisió del siste
ma sanitari per aproximar-lo a la població. Però la millo
ra de la salut de les classes més desafavorides no se solu
ciona només amb un progrés científic, mèdic o sanitari 
més profund, sinó que calen unes transformacions de les 
condicions i de la qualitat de vida i uns canvis dels hàbits 
i els comportaments. Aquestes transformacions única
ment es portaran a terme si les polítiques sanitàries són 
encabudes en polítiques globals, interconnectades amb 
temes de benestar social, ocupació, instrucció, habitatges, 
serveis 1 eqmpaments. 

L'envelliment de la població barcelonina i la mime
tització d'estils de vida dels estatus més elevats són dos 
fenòmens sòcio-demogràfics que tendeixen a agreujar 
encara més les desigualtats. Les malalties cròniques i 
degeneratives van unides a l'edat, i com més elevat sigui 
el volum de població gran, més pacients potencials i reals 
hi haurà. Segurament les taxes de morbiditat d'aquestes 
edats disminuiran paulatinament, però l'increment abso
lut de població vella farà augmentar el nombre de malalts 
i per tant la demanda social de centres sanitaris. 

Les desigualtats en salut només poden desaparèixer 
amb un tracte desigual en favor dels afectats més negati
vament, intentant igualar les seves taxes de morbiditat i de 
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(Mapa: autor) (Font: Costa, ]. : D esigualtats en la mortalitat als barris de Barcelona) 

mortalitat a les de la població més benestant. La lluita no 
pot centrar-se solament en la salut: només una actuació 
directa sobre tots els factors origen de les desigualtats 
socials, amb una redistribució més igualitària dels recursos 
econòmics, culturals, ocupacionals i d 'instrucció, incidirà 
efectivament en l'eliminació de les desigualtats socials de la 
morbiditat i de la mortalitat a Barcelona. 

Data de recepció de l'original: 11.90 

Mapa 7: Situació sòcio-econòmica als barris de Barcelona, 1986 
(Mapa: autor) (Font: Ajuntament de Barcelona: L'evolució dels indicadors socials a 
Barcelona: 1981-1986) 
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Foto 1: Plànol topogràfic a escala 1:5 000 elaborat el 1926 per Ramon Puig Gairal per al seu projecte d'Eixample de l'Hospitalet de Llobregat (Font: Arxiu Històric de l'Hospitalet de Llobregat) 
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ELS PASSADISSOS DE 
COLLBLANC-LA TORRASSA 1900-29 

L'essència d'un barri dormitori 
J uan Fernandez de Retana Lo bo 

Llicenciat en Història Contemporània. Universitat de Barcelona 

A Collblanc-la Torrassa, el barri més 
septentrional de l'Hospitalet de Llobregat, 
hi ha actualment una vintena d'edificis 
denominats passadissos. Es tracta de cons
truccions horitzontals d'un o dos pisos i 
de planta acusadament allargada, les quals 
s'introdueixen profundament en les illes de 
cases. Els habitatges, en nombre que oscil·la 
entre tres i vint-i-vuit per passadís, donen a 
un corredor estret i allargassat que és la via 
d'enllaç tant col·lectiva com privada entre la 
porta dels habitatges i el carrer. 

Avui dia els passadissos constitueixen una 
excepció en la morfologia urbana de la 
barriada, dominada per construccions de 
cinc o sis plantes aixecades a partir de la 
dècada dels cinquanta. Però són el símbol 
més característic de la primera història urba
na de Collblanc-la Torrassa, del seu naixe
ment com a barriada residencial obrera 
durant la segona dècada d'aquest segle i del 
seu caràcter primitiu de barri dormitori . 

Les característiques morfològiques dels 
passadissos (barracots nus bastits sense 
solució de continuïtat de forma perpendi
cular al carrer i dividits en habitatges), 
l'escassa superfície dels habitacles, l'ocu
pació intensiva i horitzontal de les 
parceJ.les (que arriben a travessar de banda 
a banda les illes de cases), són l'expressió 
més crua de la funció residencial de la mà 
d'obra de reserva que fou atribuïda a 
aquesta barriada durant la seva infància i 
adolescència. 

Notes 

1. U na còpia mecanografiada és a l'Arxiu Històric de 
l'Hospitalet (AHH). El treball es va dur a terme el 
1989 amb una borsa d'estudi de l'Ajuntament. 

2. Regidoria de Foment. Expedients 500-4 500. 
AHH. 

3. !vern, Francisco: Hospitalet del Llobregat. 
Municipio suburbana. Ed. Barcelona. Barcelona, 
1960. 

4. Regidoria de Foment. Expedients d'urbanitza
ciOns. 
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Aquest article és un resum del treball Los 
pasillos de Collblanc-Torrassa 1900-1929. 
Los cimientos de un barrio residencial obre
ro1. Les dades referents a l'edificació dels 
habitatges i les tipologies de construcció han 
estat extretes del buidat de les llicències de 
construcció atorgades per l'Ajuntament de 
l'Hospitalet entre el1900 i el 1929. N'hem 
pogut extreure una sèrie de dades d'un 
interès considerable a l'hora de reconstruir 
l'evolució de la morfologia urbana de la 
barriada en els primers trenta anys d'aquest 
segle: el plànol de la construcció i la seva 
localització aproximada (en aquells anys no 
hi havia numeració), i el propietari de la par
cel·la i el promotor de l'edificació, que la 
immensa majoria de les vegades són la 
mateixa persona, així com el lloc on vivia i, 
ben sovint, el seu ofici. Sóc conscient que la 
pràctica habitual de la construcció il·legal, 
així com la modificació substancial de les 
construccions definitives respecte del plà
nol original, introdueixen un risc de des
viació important en les dades elaborades a 
partir de les llicències de construcció. Crec, 
no obstant, que aquestes dades permeten 
iJ.lustrar amb bastant de claredat el procés 
que va seguir la barriada en el seu dràstic 
naixement com a barri residencial obrer. 
Les dades referents a la urbanització dels 
terrenys han estat extretes dels expedients 
d'urbanització municipal aprovats per 
l'Ajuntament de l'Hospitalet entre el1890 
i el1922, anys en els quals quedaria defini
tivament dissenyat el plànol urbà de la 
barriada. 

Han estat considerades passadissos totes 
aquelles construccions que inclouen dos o 
més habitatges i tenen l'element morfològic 
de comptar amb un corredor privat i per
pendicular al carrer. Hi ha també habitatges 
unifamiliars amb una estructura que reflec
teix la morfologia del passadís. En algunes 
ocasions ha estat possible demostrar 
l'existència d'un procés d 'addició de nous 
habitatges al llarg del temps que tendia a 

completar la parcel·la i definir el passadís. 
Aleshores parlo de "passadissos intermi
tents", és a dir, edificats per etapes. En els 
casos que no s'ha pogut realitzar el segui
ment d'aquest procés, m'he estimat més 
considerar els habitatges com una tipologia 
a part, diferenciada tant del passadís com de 
la casa unifamiliar de planta, si hé sospito 
que la construcció il·legal podia acabar 
convertint-los en passadissos intermitents. 
Així doncs, en aquest article, quan s'ofe
reixin dades respecte del nombre o la tipo
logia dels habitatges construïts a 
Collblanc-la Torrassa durant el període 
estudiat, es farà seguint aquests criteris i 
sempre amb referència a les dades extretes 
del buidat de les llicències de construcció'. 

L'estrebada demogràfica i el xarampió 
constructor 

Coll blanc-la Torrassa era a les darreries 
del segle XIX un turó ple de vinyes i olive
res, on els veïns de Sants tenien el costum 
de fer costellades i berenars els dies de 
festa. Només al voltant de la carretera de 
Madrid a França per la Jonquera (l'actual 
carretera de Collblanc) hi havia un nucli 
urbà de reduïdes dimensions. L'any 1900 
la població de la barriada era de tan sols 
301 habitants' . 

A partir del1900, per influència del crei
xement barceloní i de la recent incorpora
ció de les zones perifèriques al municipi de 
Barcelona, es produeix un cert procés urba
nitzador que arranarà la superfície del turó, 
traçarà una xarxa de carrers i dividirà el 
terreny en parceJ.les allargades de 6 per 35 
metres, per terme mitjà' . Fins aleshores 
només els encontorns de la carretera de 
França eren terrenys pròpiament urbans. 
El projecte d'urbanització de la finca "La 
Torrassa", de Pere Romaní i Climent Mas, 
l'any 1902, amb un disseny cartogràfic que 
arribarà fins als nostres dies com a catalit
zador de la futura trama urbana de la 
barriada, serà l'element fonamental 
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Foto 2: Carrer dels Desemparats 
núm. 54. Passadís central 
cobert. La casa que dóna 
al carrer, de dues plantes i 
amb dos habitatges per 
planta de dimensions 
considerables, fou cons
truïda en primer lloc . 
Després es construí el 
passadís interior. Aquest 
últim correspon a l'expe
dient 4 117 

(Foto: autor) 

d'aquest procés, la primera part del qual 
s'enllestí el 1907. Les bases per al poste
rior desenvolupament immobiliari, ràpid i 
desfermat, ja hi eren posades. 

Els 301 habitants de Collblanc-la Torrassa 
l'any 1900 passaran a ser 1 104 el1910, arri
baran als 3 810 el1920 i assoliran la no gens 
menyspreable xifra de 21 185 el 1930. 
Aquesta estrebada demogràfica, que 
col·locarà l'Hospitalet al capdavant de les 
poblacions catalanes pel que fa al creixe
ment del nombre d'habitants, comportarà, 
encara que amb un cert retard, un incre
ment similar de la construcció, que, a l'igual 
que el creixement demogràfic, serà espec
tacular durant els anys vint (figura 1). 

Entre el1900 i el1920 a Collblanc-la Torrassa 
es van sol·licitar llicències per a la cons-

Notes: 

S. Algunes d'aquestes llicències foren denegades a par
tir del1923 adduint que les construccions es podrien 
emprar com a habitatges. Per exemple, l'any 1924 
Vicenç Burguñà i Gras sol·licita una llicència de 
construcció d'un habitatge i diu: • ... habiendo pre
sentada una instancia en este agosto última en 
que solicitaba permiso para construir una caseta 

trucció de 593 habitatges, el que represen
ta una mitjana de 29 per any. Només el 
12% d'aquests habitatges corresponia a la 
tipologia del passadís. Durant els cinc anys 
següents, el veritable quinquenni prodi
giós en el creixement de la barriada, foren 
2 134 les llicències sol-licitades, el que 
representa una mitjana anual de 426 habi
tatges (un increment de gairebé el 1 500% 
respecte de la mitjana dels anys anteriors). 
Del total d'habitatges construïts en aquest 
quinquenni espectacular, el40% correspo
nia a la tipologia del passadís. Si en els pri
mers vint anys del segle era la casa unifa
miliar de planta la tipologia dominant en el 
paisatge urbà de Collblanc-la Torrassa, 
entre el 1920 i el 1925 el passadís passà a 
ser la fórmula més habitual de construcció. 

para guarecerme de la lluvia en unos terrenos 
que poseo, cuya urbanización solicitó don 
Santiago Sanfeliu en este término municipal, y 
habiéndose comunicada el acuerdo de este muni
cipio denegando el permiso solicitado por consi
derar que podría destinarse a vivienda sin reunir 
las condiciones higiénicas adecuadas .. . • 

A partir del 1925, la contínua desaccelera
ció del procés constructor, la pràctica desa
parició de la fórmula passadís i la lenta però 
progressiva introducció dels blocs de pisos 
caracteritzarien l' evolució d'una barriada 
que havia quedat saturada en la trama 
horitzontal. 

Cal que afegim una dada més per com
pletar aquest ràpid repàs de la precoç infan
tesa urbana de Collblanc-la Torrassa. En 
els anys adormits del segon decenni, la per
sistent aparició d'unes construccions pro
visionals denominades globalment "coberts 
provisionals" ultrapassarà qualsevol altra 
activitat constructora. Entre el 1915 i el 
1920 es van concedir 1 OS llicències de 
coberts provisionals, xifra que supera fins i 
tot el nombre total de sol·licituds de cons
trucció d'habitatges. La morfologia 
d'aquestes construccions (semblant moltes 
vegades a la del passadís), l'actitud de 
rebuig per part de l'Ajuntament' i la seva 
brusca desaparició a partir del 1923 ens fan 
pensar que els coberts provisionals van sor
gir a partir del 1915 a tall de barraques, 
d'habitatges en precari, susceptibles d'aco
llir una onada migratòria que arribava a la 
barriada a la recerca d'un sostre i que 
incentivaria la ingent activitat immobiliària 
que es desenvoluparia a continuació. 

Aquestes xifres ens permeten de veure els 
passadissos no com una relíquia peculiar i 
excepcional del paisatge urbà de Collblanc
la Torrassa, sinó com la quinta essència del 
caràcter de barriada residencial obrera que 
adquirí com a conseqüència del desenvolu
pament urbà de Barcelona. L'ocupació 
intensiva del sòl que suposa el passadís, així 
com la seva estructura barata i precària de 
sostres i murs sense solució de continuïtat, 
constitueixen la característica essencial del 
primer desenvolupament urbà de Collblanc
la Torrassa. Es tractava d'una especulació 
primitiva basada en la hiperocupació horit
zontal de la parceJ.la i l'abaratiment expo
nencial dels costos de producció. 

Els passadissos: una història sobtada 
L'activitat immobiliària a Collblanc

la Torrassa durant els primers anys del 
segle, a diferència de l'Hospitalet Centre o 

(Regidoria de Foment. Expedient 3 724. AHH). 
De la mateixa manera, diverses resolucions de la 
Junta Municipal d¡: Sanitat, que inicià les activitats 
el 1926, relatives a l'enderrocament de coberts 
provisionals, inclouen informes de l'arquitecte 
municipal respecte de la seva utilització com a 
habitatges. 
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de Santa Eulàlia, es basava en la necessitat 
d'oferir cases barates de lloguer als obrers 
que es guanyaven el pa a Barcelona. Ja des 
dels primers temps, la barriada va néixer 
amb l'estigma de barri dormitori, de barria
da residencial obrera apèndix de la indus
trialització barcelonina'. Aquesta necessitat, 
esgrimida tant pels primitius propietaris de 
la terra com pels subsegüents compradors 
de les parceJ.les, ho fou també, evidentment, 
pels primers constructors de passadissos. En 
aquella època, Collblanc-la Torrassa man
cava d'industrialització i mirava sobretot 
cap a Sants, alhora que donava l'esquena a 
les altres barriades de l'Hospitalet, de les 
quals la separaven importants barreres 
geogràfiques, com les vies del tren o el 
torrent de la Gornal. 

Els primers passadissos dels que tenim 
· notícies es remunten al 1906, any en què 

l'activitat constructora encara era escassa 
mentre s'ultimava el primer procés d 'urba
nització de la barriada. Es tracta de dues 
construccions relativament bessones aixe
cades en els límits de la zona urbanitzada, en 
el que esdevindria el cor de Collblanc-la 
Torrassa, els carrers de Mas i de París. 
Constaven d'un passadís central i els corres
ponents blocs seguits, de cinc i sis habitatges, 
respectivament. En fou l'arquitecte Lluís de 
Miguel i Roca', i n'eren propietaris els ger
mans Francesc i Isidre Arula i Albert Puig i 
Domènech, tots tres botiguers de Sants. Tant 
la fórmula constructiva com la professió dels 
propietaris serien característiques comunes 
als futurs passadissos. 

Entre el1900 i el1920, anys en què, com 
ja s'ha dit, l'activitat constructora fou escas
sa, es van aixecar nou passadissos, amb un 
total de 36 habitatges, nombre ínfim si el 
comparem amb els que es construirien en 
els cinc anys següents. No obstant, la mor
fologia de determinats "coberts provisio
nals", projectats per aquelles dates i dels 

Notes: 

6. Les memòries que acompanyen els projectes 
d'urbanització de Collblanc-la Torrassa, a diferèn
cia de les de Santa Eulàlia o l'Hospitalet Centre, 
s'argumenten sempre en funció de Barcelona. Per 
exemple, si Felip Piera, en el pròleg amb què pre
senta el projecte d'urbanització de la seva finca a la 
Torrassa, l'any 1903, diu que " ... variando de forma, 
la riqueza territorial, encamindndose a sus destinos, 
por impulso bien dirigida que son convertirse en 
núcleo urbana de savia popular suburbio de la pode
rosa ciudad vecina, cuya vida pletórica, hace preciso 
que a s u alrededor se levanten barrios obrera s .. . •, és 
a dir, remarca el futur caràcter suburbà de 
Collblanc-la Torrassa. Joaquim Folch, propietari a 
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Foto 3: Carrer de Mas núm. 85. Passe ig lateral amb cinc habitatges. El primer amb emrada pel carrer (Foto: autor) 

Santa Eulàlia, argumenta de la manera contrària en 
la memòria que precedeix el projecte d'urbanització 
de la seva finca, l'any 1906: "Una de las casas", diu 
Folch, "cuya falta sedeja sentir mas en la barriada 
de Santa Eu/alia de esta Vil/a es la carencia de habi
taciones baratas y al propio tiempo, dentro de su 
modestia, cómodas y confortables, a propósito para 
albergar familias obreras que son las que por nece
sidad de ben constituir el nervio, la masa de la pobla
ción mas importante de esta barriada, dada el buen 
número de establecimientos importantes en ella 
establecidos". La necessitat d'habitatges obrers és 
comuna, però la causa (creixement industrial propi 
o creixement industrial veí) és diferent. 

7. Malgrat que fou Lluís de Miguel i Roca l'arquitecte 
que firmà els primers plànols de passadissos cons
truïts a Coll blanc-la Torrassa, seria Ramon Puig i 
Gairalt, arquitecte municipal de l'Hospitalet entre 
el1917 i el1931, l'autor de la immensa majoria. 
Com que el seu estudi ultrapassa els límits d'aquest 
article, remetem al capítol "Ramon Puig Gairalt y 
los pasillos", del nostre treball, on tractem les teo
ries de l'arquitecte sobre l'habitatge obrer i les 
cases barates, i als treballs de RoviraJimeno,J.M.: 
Ramon Puig Gairalt, arquitecte (Arxiu del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya) i Suarez, A. i Vidal, 
M.: Ramon Puig Gairalt, arquitecte i constructor 
(AHH), tots dos mecanografiats. 
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Figura 1: Construccións a Coll-
blanc-la Torrassa, Nombre 
1900-29 d'habitatges 

Figura 2: Relació co nstruccio ns
passadissos, 1920-25 
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quals hem pogut localitzar els plànols, ens 
indueix a pensar que la construcció real de 
passadissos en precari fou substancialment 
superior. L'auge d'aquests coberts i la pràc
tica de convertir finestres en portes' sem
blen indicar un procés real i difícilment 
quantificable de construccions no tant 
il·legals com paralegals. 

Fou, però, a partir del1921 quan es dis
parà la construcció d'habitatges -i espe
cialment de passadissos, que van suposar el 
72% dels habitatges construïts aquell any-, 
que assolí el zenit l'any segü~nt amb 554 
habitatges, dels quals 316 corresponien a 
la tipologia del passadís; s'inicià aleshores 
una lenta davallada que es féu més evident 
el1925 (taula 1). Si bé a partir d'aquest any 
tota l'activitat constructora perd embranzi
da, la dada més destacada és la pràctica desa
parició dels passadissos a partir del 1926. 
L'eclosió dels passadissos, que durant els 
cinc anys d'aquell quinquenni prodigiós 
van suposar un increment de 831 habitatges, 
el40 % del total s'esvaní el1926, any en el 
qual només hem trobat vuit habitatges del 
tipus passadís, i agonitzà el1927, amb 11, i 
el1929, amb 7; des d'aleshores van deixar 
d'existir, almenys pel que fa a les dades 
extretes de les llicències de construcció. 

D'altres característiques del procés 
subratllen el caràcter explosiu i sobtat de la 
influència del passadís en la definició de la 
morfologia urbana de Collblanc-la Torrassa 
durant el primer terç d'aquest segle. Si l'any 
1921 la majoria dels passadissos (el 78%) 
corresponia als construïts d'una tirada i en 
bloc enfront dels que hem convingut a 

Anys 
Anys c::J Altres habitatges - Passadissos 

denominar passadissos intermitents, aixe
cats en diverses etapes mitjançant la pràcti
ca de l'addició paulatina i intermitent 
d'habitatges, situació que es repetia el1922 
(83%) i el1923 (81 %) i que encara es man
tenia el 1924, si bé amb una diferència més 
petita ( 61% ), a partir del 1925 la relació 
s'invertia i eren els passadissos intermitents 
els únics que encara es construïen. Així 
mateix, la mitjana d'habitatges per passadís 
reflectia també aquesta progressiva dismi
nució de la tipologia passadís. Mentre que 
era de sis del 1920 al1923, va baixar a 4,5 el 
1924 i a 3,5l'any següent, i des d'aleshores 
es reduí a dos. 

Aquests percentatges, fins i tot matisats 
per la més que probable construcció il·legal, 
són doblement eloqüents. La colossal 
irrupció dels passadissos i la influència real 
que van tenir en el primer paisatge urbà de 
Coll blanc-la Torrassa i, sobretot, en el seu 
caràcter de barriada residencial obrera 
sense més atributs, és tan sorprenent com la 
seva brusca desaparició en els anys que van 
seguir·el.t 925, anys en què, si bé va dismi
nuir globalment l'activitat constructora, no 
ho féu amb la radicalitat mostrada pels pas
sadissos (figura 2). 

Localització geogràfica dels passadissos 
La distribució espacial dels passadissos 

va seguir pautes molt semblants a les de la 
resta de les construccions, i presenta una 
implantació bastant homogènia. Hi ha, no 
obstant, dos detalls que cal remarcar: 
l'abundant localització de passadissos al 
voltant del carrer de Mas i la pràctica 

absència d'aquestes construccions a la zona 
compresa entre els carrers de Campalans i 
de la Riera Blanca i la carretera de Coll
blanc, i això que aquesta última zona és de 
les que es van urbanitzar més aviat. 

Al voltant del carrer de Mas, i més con
cretament en el tram comprès entre el 
carrer de París i el passatge d'Oliveras, un 
espai que es correspon gairebé matemàti
cament amb la finca urbanitzada el 1919 
per Ignasi Llansà i que representa prop del 
10% de la barriada, es va aixecar una quar
ta part dels habitatges tipus passadís. U na 
altra zona d'especial concentració fou la 
compresa entre les rondes i el carrer A 
(actualment, del Rosselló). La proximitat 
del baixador de la Bordeta segurament 
influí en aquest fet. 

Finalment, les urbanitzacions tardanes, 
properes al torrent de la Gornal, també 
foren escenari d'una relativa concentració 
de passadissos, si bé aquí anava acompanya
da d'una anàrquica superposició de cases 
unifamiliars de planta que per addició arri
barien a crear un laberint degradat molt 
semblant als cottages de Manchester des
crits per Engels', un laberint que per la seva 
confusa estructura acabaria per confondre's 
amb els passadissos més poc ortodoxos. 

Notes: 

8. Les llicències de construcció recullen un nombre 
considerable d'obres destinades a la substitució 
d'una finestra per una porta. Entenc aquesta fór
mula com la millor manera d'afegir una segona 
casa a la casa unifamiliar de planta, ja que la fines
tra es converteix en la porta d'entrada als altres 
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Foto 4: Carrer de Mas núm. I 08. Passadís central amb quatre habitatges (Foto: autor) Foto 5: Carrer de Santiago Apòstol núm. 88. Passadís lateral amb dues plantes i tres cases per 
planta. L'escala, a diferència d'altres passadissos d'aquest tipus, arrenca de la meitat del 
passatge. Correspon a l'expedient 2 183 (Foto: autor) 

Però potser l'aspecte més significatiu 
de la localització espacial dels passadis
sos no sigui tant la seva presència com la 
seva absència a determinades zones, que 
il·lustra una radical divisió entre l'inte
rior de la barriada, el que podríem deno
minar la Torrassa, i l'eix de la carretera 
de Collblanc. En aquesta darrera zona, 
d'antiga urbanització, no hem pogut loca
litzar cap passadís. L'àrea d'influència de la 
carretera de Collblanc, fins al carrer de 
Mas al costat de la riera Blanca, i fins al 
carrer d'Orient cap al torrent de la Gor
nal, restà immune a la penetració dels pas-

Notes: 

habitatges. Considero aquesta mena d'obres més 
paralegals que il·legals, ja que es demana el permís, 
encara que s'obvien les despeses de l'arquitecte 
amb un permís d'obra menor. 

9. Encara hi ha restes de les postreres urbanitzacions 
que van convertir en exponencial el raquitisme 
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sadissos . Això reflecteix, un cop més, el 
caràcter decisiu del passadís en el disseny 
de la funció residencial de la barriada. 
Mentre que la carretera de Collblanc ha 
viscut un creixement mesurat que l'ha 
dotada de certes funcions industrials i, 
sobretot, terciàries", de manera que la fun
ció residencial hi és complementària, 
l'interior de la barriada, la Torrassa prò
piament dita, ha estat urbanitzat amb 
l'única funció de servir de residència 
immediata a l'allau de mà d'obra sense 
sostre. El passadís és l'essència destil·lada 
d'aquest procés. 

dels passadissos; són al voltant dels carrers de 
Graner i de Viñeta, prop del torrent de la Gornal, 
i la seva planta recorda extraordinàriament els 
dibuixos d'Engels de les barriades obreres de 
Manchester. 

I O. A la carretera de Collblanc hi havia el 1926 gai-

Els propietaris 
Durant el període estudiat, a Collblanc

la Torrassa la propietat immobiliària era 
substancialment repartida. La precoç urba
nització dels terrenys en uns anys en els 
quals la pressió demogràfica era encara ine
xistent, i un procés de compra igualment 
precoç", van atomitzar la propietat com a 
agent productor de l'espai urbà. Cap dels 
primitius amos de les terres no acabà con
vertint-se en promotor immobiliari, un 
paper que quedà reservat per a la multitud 
de petits compradors dels terrenys par
cel·lats . Aquesta característica, que és 

rebé una vintena d'establiments comercials, així 
com dues indústries de més de quinze treballa
dors i l' esg lésia , segons la guia urbana de 
l'Hospitalet d'aquell any. A l'interior de la barria
da només hi havia cinc establiments i un forn de 
vidre, i l'església no hi va arribar fins al 1935. 
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comuna a tot el procés constructor de la 
barriada entre el 1900 i el1929, ho és també 
en el cas dels passadissos, els propietaris 
dels quals diferien ben poc del propietari 
tipus de la barriada. 

Es tractava de petits propietaris, la majo
ria dels quals residien a Sants, que havien 
comprat les parceJ.Ies més aviat a fi d'inver
tir els estalvi s que de fer promocions 
immobiliàries, i es van convertir en petits 
promotors davant l'expectativa d'una ren
dibilitat immediata. L'abaratiment dels cos
tos i la intensiva ocupació horitzontal del 
sòl, precisament les característiques essen
cials dels passadissos, van ser les fórmules 
més habituals d'optimització dels beneficis 
davant la demanda d'habitatges barats . 
L'escassa capitalització dels propietaris fou 
la causa d'una pràctica que en el nostre tre
ball hem denominat "minifundisme immo
biliari". Només 19 dels 172 propietaris de 
passadissos ho eren de més de deu habitat
ges, i d 'aquests 19, únicament dos posseïen 
més de vint habitatges. 

La majoria dels propietaris dels passa
dissos, impulsors així mateix de la seva 
construcció com "habitatges de lloguer per 
a obrers" o "cases barates", eren veïns de 
Barcelona, sobretot de Sants. El 66% resi
dia a Barcelona, mentre que el34% ho feia 
a l'Hospitalet. D'altra banda, els propieta
ris barcelonins disposaven del 73% dels 
habitatges, i els de l'Hospitalet, del 23% . 
Els barcelonins eren amos de sis habitatges, 
com a mitjana, mentre q ue els de 
l'Hospitalet en tenien 4,5 per terme mitjà. 
Així mateix, els residents a Barcelona foren 
els pioners en la construcció dels passadis
sos, mentre que els veïns de l'Hospitalet 
s'hi van afegir més tard. Fins al1923 la pro
porció entre el nombre de propietaris que 
residien a Barcelona i els que ho feien a 
l'Hospitalet era netament favorable als pri
mers: el 71 % contra el 29% . Aquesta pro
porció mostrà tendència a igualar-se després 
del1923, i se situà en el 58% contra el42%. 

La supremacia dels propietaris residents a 
Barcelona, que no es pot posar en dubte des 
del punt de vista quantitatiu, també ho era 
qualitativament: l' absoluta majoria dels 
grans propietaris vivia a Barcelona. Dels 
19 propietaris de passadissos de més de deu 
habitatges, només un era veí de l'Hospitalet. 

Finalment, i malgrat no haver fet una 
investigació de la posició social dels pro
pietaris, podem remarcar la importància que 
tenien entre ells els botiguers, comerciants 
o, en tot cas, els membres de la classe mit
jana, ja que tot i no ser una exigència muni-

Any Total Passadissos % de passadissos 

1900 o o o 
1901 12 o o 
1902 8 o o 
1903 9 o o 
1904 4 o o 
Total quinquenni 33 o o 

1905 6 o o 
1906 34 22 65 

1907 24 o o 
1908 22 2 9 

1909 25 o o 
Total quinquenni 111 24 21 

1910 57 6 11 
1911 36 o o 
1912 32 o o 
1913 33 o o 
1914 48 o o 
Total quinquen ni 206 6 3 

191 5 38 o o 
1916 34 o o 
1917 66 o o 
1918 42 21 50 
1919 16 4 25 
Total quinquenni 196 25 13 

1920 47 13 28 
1921 218 157 72 
1922 554 316 57 
1923 528 208 39 
1924 474 109 23 
Total quinquen ni 1 821 803 44 

1925 368 41 11 
1926 159 8 5 
1927 115 11 10 
1928 70 7 10 
1929 63 o o 
Total quinquenni 775 67 9 

TOTAL 3 142 925 30 

Taula 1: Construcció ns a Collblanc-la Torrassa, 1900-29 (en nombre d'habitatges) 
(Font: Elaboració de l'autor a partir del buidat de llicències d 'obra) 

ci pal, 35 dels 172 propietaris van consignar 
en la petició de llicència de construcció que 
posseïen un comerç o una botiga. 

D'aquestes dades es pot deduir una certa 
evolució en la tipologia del propietari de 
passadissos. En un principi era majorità
riament un petit estalviador resident a 
Barcelona, amb preferència en una barriada 
limítrofe amb l'Hospitalet, que va invertir 
un petit capital en construccions sense 

grans pretensions, però amb una relativa i 
ràpida rendibilitat". Va comprar una o dues 
parcel·les, no més, i hi edificà, més o menys 
de pressa, unes cases de lloguer aprofitant 
la demanda d'habitatges barats. Aquest 
propietari aixecaria uns edificis de sis habi
tatges com a mitjana, perquè podia invertir 
i necessitava una ràpida rendibilitat. 

A mesura que es va anar poblant la 
barriada, un nou agent, de característiques 
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Foto 6: Passatge de Mata. Seria la continuació del doble passadís de Pons; d'aquí l'amplitud del passatge. L'estructura primitiva, tal i com es pot observar a l'expedient 2 126, era la d'un doble 
passadís amb els habitatges al mig, similar al passadís de Pons amb dotze cases. Ambdós donen al carrer del Rosselló (antigament Carrer A) (Foto: autor) 

diferents, intervingué en la construcció de 
passadissos. Es tracta del veí ja instal·lat a 
Collblanc-la Torrassa i propietari de la par
cel·la on havia aixecat la seva casa. 
Habitualment, edificava al costat del seu 
habitatge, i d'aquesta categoria de cons
tructors van sorgir els passadissos amb dos 
cossos diferenciats: la casa de façana, en 
general amb espai per a botiga o negoci, de 
mides amples, al voltant dels 60 m', i 
d'estructura acurada, on vivia el propietari, 
i el cos interior o passadís pròpiament dit, 
amb habitatges de 25 o 30m' i d'estructu
ra sense pretensions destinats a ser llogats. 
Un subgrup d'aquesta categoria de cons
tructors és el format pels propietaris d'una 
parceHa, de modesta posició, que un cop 
edificada la seva casa estalviaven prou com 
per construir una altra a l'interior de la par-

Notes: 

11. L'any 1904 es constituí legalment el Primer grupo 
de propietarios de la Torrassa, la seu social del 
qual s'instaJ.Iaria a la ronda de la Torrassa, carrer 
urbanitzat un any abans, amb 29 socis. Encara 
estudiem els canvis de propietat entre el 1890 i el 
1920, però amb les dades de què disposem, 
podem afirmar que l'adquisició de les parceJ.Ies, 
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cel·la a fi de llogar-la, els quals, amb una 
mica de sort, podien arribar a ocupar en 
tota l'horitzontalitat l'espai allargat de la 
parcel·la que tendeix de forma natural al 
passadís. Fou possiblement en aquesta 
mena de construccions on es van donar els 
casos més tràgics d'insalubritat. La seva 
importància, escassa segons les dades de 
què hem disposat per fer aquest estudi, i 
circumscrita a les urbanitzacions de la 
darrera hora, hauria pogut ser més gran si 
s'hagués generalitzat la construcció il·legal. 

Els lloga ters 
L'estudi de l'univers poblacional que vis

qué als passadissos durant els anys estu
diats és una empresa complicada, a causa de 
la dificultat que comporta relacionar una 
localització espacial aproximada, com la 

almenys les de la finca "La Torrassa", urbanitza
da el1902, fou molt ràpida i precoç, a diferència 
del procés constructor, que no es dispararia fins 
al1920. 

12. Ramon Puig i Gairalt, en un article publicat a la 
revista El Constructor, es queixava així de la poca 
importància que els propietaris donaven a la qua-

que indiquen els plànols de les llicències 
de construcció, amb el número del carrer al 
qual haurien de correspondre. Tot i això, 
ens hem arriscat a fer una aproximació cen
trant-nos en el carrer de Mas, en el que 
havíem aconseguit de situar els passadis
sos amb bastant d'aproximació, i en el cens 
del1924, per considerar que era el moment 
adient, en el qual la resta de tipologies 
constructives no ens podrien induir a tants 
errors com en el cas de centrar-nos en 
d'altres anys, i més si tenim en compte que 
la pràctica totalitat dels passadissos es van 
aixecar entre el 1920 i el 1924. Hi hem 
comptabilitzat 16 passadissos, amb un total 
de 170 habitatges i 699 habitants, i sobre 
aquest petit univers hem extret les dades 
tot i saber que no es pot presentar com un 
estudi exhaustiu dels primers usuaris dels 

litat dels habitatges: " ... en cambio es incalcula
ble", deia Puig i Gairalt, "el número de horas que 
he pasado hablando para mirar de impedir a tan
tos individuos que pretendían construir vivien
das en forma de verdader as pocilgas en el sentida 
mas baja de la palabra, sin condiciones para apro
vechar tan sólo un poca de la alegria del sol". 
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Foto 7: Carrer del Progrés núms. 146, 148 i 150. Grup de tres passadissos centrals amb habitatge al fons; cada passadís consta de set habitatges. Als 21 habitatges tipus passadís s'hauria de sumar 
els quatre que en filera tanquen el bloc fent camo nada amb el carrer d'Albareda, encara que aquests últims foren construïts a posteriori. Correspo nen a l'expedient 3 107 

passadissos, encara que sí com una aproxi
mació significativa. De fet, es tractava del 
carrer més saturat de passadissos, i s'ha tre
ballat, segons les dades que hem fet servir en 
el nostre treball, sobre el19% dels habitatges 
Úpus passadís de Collblanc-la Torrassa i, per 
extensió, sobre el 19% dels seus habitants. 

Per tal de completar aquest apartat, hem 
comparat, més aviat com si es tractés d'un 
exercici, les característiques dels llogaters 
dels passadissos del carrer de Mas amb 

l'univers poblacional de la carretera de 
Coll blanc, l'únic enclavament amb història 
de la barriada i l'única zona impermeable a 
la introducció dels passadissos. Les diferèn
cies són tan grans, que semblen reflectir 
realitats diverses. 

L'any 1924 els immigrants del sud-est 
peninsular, Múrcia i Almeria, però espe
cialment de la primera província, represen
taven el grup més nombrós de llogaters de 
passadissos al carrer de Mas: el34,5% pro-

(Foto: autor) 

venia de Múrcia, i el 4,7%, d'Almeria. Els 
seguien en nombre els procedents d'Aragó, 
principalment d'Osca i Terol, amb el 
17,7%, i els del País Valencià, gairebé tots 
procedents de Castelló, amb el16,7%. Els 
naturals de Barcelona només suposaven el 
10,8%, i els de la resta de Catalunya, el 
8,7%. El 6,9% restant procedia de dife
rents llocs, amb un destacable i peculiar 
percentatge de persones que declaraven 
haver nascut a França. 
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Pel que fa a les dates d'arribada dels veïns 
al barri, és a dir, pel que fa a les onades 
migratòries, també tenim dades rellevants. 
La mitjana del temps de residència, per a la 
totalitat dels caps de família, és de dos anys 
i cinc mesos l' any 1924. El19% porta més 
de quatre anys, el 52%, entre un i quatre 
anys, i el29% , només mesos. El19% que 
porta més de quatre anys a l'Hospitalet, 
tenint en compte que el carrer de Mas era 
de recent creació, és especialment signifi
catiu perquè suposa que una franja impor
tant, almenys dels llogaters dels passadissos 
del carrer de Mas, va arribar abans del 1920 
i, per tant, abans de l'espectacular embran
zida constructora. No podem fer grans 
càbales a causa de l'escàs univers poblacio
nal amb què comptem, però si aquesta 
hagués estat una tendència generalitzada, 
hauríem de pensar que la immigració va 
arribar a Collblanc-la Torrassa amb un cert 
avançament respecte de la construcció legal. 
L'espectacular proliferació de coberts pro
visionals entre el 1915 i el 1923 podria ser 
l'element complementari d'aquestes dades. 

L'ofici que declaren els caps de família és 
reiterativament similar, si bé no aclareix 
gaires dubtes. Dels 170 estudiats, 144 es 
presenten com a jornalers de vuit pessetes 
el jornal, i en això gairebé no hi ha diferèn
cies entre els diversos grups. Pel que fa als 
vint-i-sis caps de família restants, es desta
quen cinc ferroviaris i, per passiva, atesa la 
quantitat de bòbiles que envoltaven el 
barri, només hi ha un rajoler. Una altra 
dada que cal remarcar, és l'escassedat de 
botiguers, comerciants i persones amb ofi
cis que requereixen local propi. Malgrat 
haver estudiat setze passadissos, només hi 
hem trobat quatre veïns amb aquesta mena 
d'oficis: un sabater, un forner, un barber i 
un sastre. Però en un nombre molt elevat 
dels plànols de passadissos que hem esru
diat, els constructors planificaven els habi
tatges que tenien façana al carrer amb espai 
per a botiga. D'aquestes dades, almenys es 
pot deduir una cosa: la immensa majoria 
dels llogaters dels passadissos del carrer de 
Mas no tenien ofici estable i treballaven a 
jornal, molt probablement en els contractes 
de les obres públiques. 

Pel que fa a la carretera de Collblanc, 
d'un nombre lleugerament inferior de caps 
de família (143, del que es desprèn un inu
sual dinamisme del carrer de Mas, acabat de 
dissenyar, en comparació amb la carretera 
de Collblanc, d'antiga tradició), malgrat 
haver comptabilitzat la totalitat dels edifi
cis del carrer, i amb un nombre global de 
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Foto 8: Ro nda de la Via núms. 33-35. Passadís central amb vuit habitatges a cada costat. C reua la mançana sencera de la Ro nda 
de la Via a la Ronda de la Torrassa. Es correspon amb el planòl de l'expedient 2 583 (Foto: autor) 
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censats també lleugerament inferior (654), 
es poden extreure les següents conclusions: 
el49% dels veïns procedia de Barcelona, el 
16,7% de la resta de Catalunya i el 9,8% de 
l'Hospitalet mateix. És a dir, el 75,5% dels 
censats en aquest carrer era natural de 
Catalunya. Només 1'1,4% procedia de 
Múrcia, el14% del País Valencià i una mica 
menys del 5% d'Aragó. El 4,2% restant 
tenia orígens diversos. La inversió dels ter
mes respecte del carrer de Mas és evident. 

L'altra dada significativa, la de l'ofici, 
també manifesta pregones diferències. La 
reiterativa declaració de fe jornalera dels 
llogaters dels passadissos del carrer de Mas 
ens podia haver fet pensar que allò de jor
naler de vuit pessetes era un calaix de sastre 
on cabia de tot. A la carretera de Coll blanc 
trobem un mostrari més complet que ens 
confirma que a d'altres carrers· sí que hi 
havia oficis. Dels 143 caps de família, 
només 36 es declaren jornalers. Per contra, 
57 declaren oficis que requereixen taller, 
botiga o petita fàbrica, i 38 manifesten tenir 
oficis de diversa categoria, però oficis al 
cap i a la fi. La resta, les feines de casa. 

Creiem que aquest apartat, malgrat la 
manca de rigorositat, té la virtut d'apro
par-nos al llogater tipus del passadís. No 
creiem que els veïns del carrer de Mas 
siguin l'excepció i els de la carretera de 
Collblanc la regla, sinó tot el contrari. Ja 
s'ha explicat en altres apartats la importàn
cia quantitativa del passadís, sobretot l'any 
1924, com a fórmula d'habitatge. És més 
que probable que els llogaters de les cases 
unifamiliars de planta, moltes vegades com
partides per dues famílies, tinguessin unes 
característiques semblants a les dels lloga
ters dels passadissos. Però això no faria més 
que confirmar la hipòtesi prèvia. Els passa
dissos, i per tant els seus habitants, no foren 
el gerro de flors marcit del creixement de 
Collblanc-la Torrassa, la seva peculiar 
excepció, sinó, ben al contrari, la seva regla, 

Notes: 

13. El metro va arribar a la Bordeta el1926, i a Santa 
Eulàlia, el 1932. 

14. La rendibilitat dels passadissos respecte d'altres 
tipologies constructives era doble. D'una banda, 
l'ocupació intensiva de la parcel-la que suposa el 
passadís, en comparació amb la pèrdua de sòl en 
sentit horitzontal que comporten tant la casa uni
familiar com la de pisos, ja representa un conside
rable abaratiment de costos, que es veu incremen
tat per les característiques constructives del 
passadís, d'una altra banda. Un article del número 
especial que la revista El Constructor dedicà l'any 
1925 a les cases barates, signat per M.G., Ing., cal
culava que les construccions seguides del tipus 

la seva essència. Parlant en termes de begu
des, Collblanc-la Torrassa fou, en aquelles 
vinyes, el most fermentat, el vi. Els passa
dissos, el conyac. La carretera de Collblanc, 
probablement, llet condensada. 

El passadís com a símbol del caràcter resi
dencial obrer de Collblanc-la Torrassa 

El caràcter sobtat de la història dels pas
sadissos empeny a buscar explicacions no 
sols de les causes de la seva aparició, sinó 
també, i potser especialment, de les de la 
seva desaparició. 

Collblanc-la Torrassa era l'any 1900 un 
terreny buit al que l'absorció recent de sis 
municipis per la capital havia deixat a les por
tes de la gran ciutat alhora que el situava 
d'esquena a l'Hospitalet, un municipi que 
prosperava, però no massa. Des d'un principi, 
Collblanc-la Torrassa mira cap a Barcelona. 

La urbanització dels terrenys de la 
barriada en aquesta època fou una forma 
típica de rendibilitzar uns camps que tot i 
ser conreats (vinya i olivera) no eren rendi
bles des del punt de vista agócola, a diferèn
cia dels veïns de Santa Eulàlia, regats pel 
canal de la Infanta. Collblanc-la Torrassa 
representava en aquells moments una simple 
guardiola en la qual tendien a dipositar els 
seus estalvis les classes mitjanes de Sants, 
que d'altra banda ja dirigien les seves esto
nes de lleure cap a la font de la Torrassa. La 
manca d'impuls industrial a la barriada fou 
la causa de que quan es va parceHar es pen
sés més en la segona residència de casa, 
jardí i hort que en una construcció intensi
va. Així van néixer unes parceHes excessi
vament llargues, de sis metres d'amplada 
per trenta o quaranta de llargada, les quals 
foren comprades per un univers atomitzat 
de petits inversors. 

Un cop iniciada l'allau migratòria del 
segon decenni, una massa considerable de 
mà d'obra tot just arribada pressionaria 
en demanda de sostre barat. Collblanc-

passadís representaven un estalvi del60% en rela
ció amb les cases unifamiliars entre parets mitgeres. 
Així mateix, es poden comparar les 4 600 pessetes 
que costava fer un habitatge als passadissos de 
Jaume Borràs, al carrer del Progrés, construïts el 
1923, amb les 7 300 pressupostades el 1924 pel 
constructor Josep Aguilar per a cadascuna de les 
cases barates projectades per Ramon Puig i Gairalt 
a l'Hospitalet, o les 9 600 com a mitjana per a una 
casa barata estimades per J. Garcés en un article 
titulat "Algo m:ís sobre casas baratas" que apare
gué en el número ja esmentat d'El Constructor. 

15. El 1924 es promulgà la Llei sobre condicions 
higièniques dels habitatges i prescripcions tècni-

la Torrassa, en el perímetre capitalí i amb 
unes comunicacions immillorables amb 
Barcelona", seria el terreny buit ideal a 
l'hora de respondre a aquesta pressió. 

L'escassa capitalització dels propietaris, i 
l'encara més escassa capacitat adquisitiva 
dels futurs llogaters, s'ajuntarien, com la 
gana i la fam, per propiciar la construcció 
d'edificacions horitzontals i precàries la 
rendibilitat de les quals es basaria en l' aba
ratiment dels costos i en la utilització inten
siva del sòl parceHat. Els passadissos serien 
la resposta més eficaç a aquest repte", i no 
ha d'estranyar l'auge de la seva construcció. 

A partir del1924, en l'anvers de la meda
lla, tres elements es conjuminarien per donar 
l'atzagaiada definitiva a la construcció de 
passadissos. L'allau migratòria experimenta
ria una progressiva desa~celeració, l'ocupació 
horitzontal del sòl a Collblanc-la Torrassa 
arribaria a la saturació, i noves mesures legis
latives atacarien la línia de flotació dels pas
sadissos". La intervenció de l'Ajuntament, 
que enderrocà barraques i passadissos insa
lubres, l'increment de la fiscalització, a par
tir del 1925, i l'aparició de promotors amb 
més capital, que cercarien la rendibilitat de la 
inversió en els blocs de pisos, van donar el 
cop de gràcia als passadissos. 

Collblanc-la Torrassa, aleshores, ja tin
dria definits uns senyals d'identitat que 
coincideixen plenament amb els dels pas
sadissos: una barriada residencial obrera, 
sense més espai que el necessari per a la 
reproducció de la força de treball. La nuesa 
dels passadissos es .correspon amb la funció 
que assumí la barriada en els anys del seu 
naixement sense més oropells. La funció 
residencial fou la seva raó de ser. L'electri
ficació, la pavimentació, el sanejament i les 
funcions industrial i terciària vindrien des
prés, sense ímpetu i amb retard. 

Data de recepció de l'original: 12.90 

ca-sanitàries per a l'eixample i reforma interior 
de les poblacions que introduïa una sèrie de con
dicionants en la construcció de nous habitatges 
que atacarien frontalment la concepció dels pas
sadissos. A partir del 1925, i sobretot des de 
l'entrada en funcionament de la Junta Municipal 
de Sanitat, el 1926, l'Ajuntament no tan sols 
impediria la construcció de nous passadissos 
"debido", segons consta en l'expedient 3 209 de 
la Regidoria de Foment (AHH), • a no ser en la 
actualidad construcciones adecuadas ni reunir 
algunas de las nuevas condiciones exigidas por 
las ordenanzas vigentes"', sinó que iniciaria, enca
ra que lentament, un procés de demolició. 
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Foto 1: Unitats glacials del 
Velera, Río Seco i Mul
hacén al vessant meri
dional de Sierra Neva
da. La instal·lac ió del 
glacial isme a les mun
tanyes mediterrànies no 
aconseguí de trencar les 
línies mestres del re lleu 
preexistent; com a molt, 
retocà les formes here
tades 

(Foto: Instituta Geo
grtifico Nacional) 

Foto 2: Els Ras panes de Río 
Seco dibuixen una afi
lada cresta divisòria 
entre la co nca glacia l 
d' Aguas Verdes i la de 
Río Seca. Per la natura
lesa litostructural de la 
paret rocosa, la gel ifrac
ció hi actua amb inten
sitat ap rofitant les frac
tu re~ i les falles que la 
sccc1onen 

(Foto: autor) 
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PROCESSOS I FORMES PERIGLACIALS 
A LA MUNTANYA MEDITERRÀNIA 

Del Pirineu a Sierra Nevada1 

Antonio Gómez Ortiz 
Catedràtic de Geografia Física 

Universitat de Barcelona 

Introducció 

A Salvador Llobet, que me enseñó a leer 
los paisajes de nuestras montañas 

L'actual dinàmica periglacial i nival a la muntanya 
mediterrània resta circumscrita, en el millor dels casos, als 
seus nivells culminants. No totes les muntanyes del 
marge mediterrani hispànic, però, coneixen aquest tipus 
de geomorfogènesi. On els processos periglacials adqui
reixen una repercussió morfològica més destacada és a les 
muntanyes pirinenques i nevadenques. El considerable 
volum orogràfic i les especials condicions ecològiques 
d'ambdues ho imposen, fins al punt que l'evolució de 
molts modelats dels seus paisatges supraforestals només 
es pot explicar si hom té en consideració l'acció mor
fogènica del glaç i la neu en el sòl. 

L'espai supraforestal mediterrani 
La magnitud de la franja altitudinal de muntanya 

mediterrània que se situa per damunt del bosc és molt 
variable. La causa principal rau en les condicions climà
tiques imperants, determinades en gran mesura per l'alti
tud i el volum mitjans de la cadena de muntanyes. Com 
que el límit superior de l'estrat arbori es troba entre 
2 300-2 400 mal Pirineu Oriental (latitud 42 graus nord) 
i entre 2 500-2 600 m a Sierra Nevada (latitud 37 graus 
nord), i la resta de les muntanyes del marge mediterrani 
ibèric tenen cotes inferiors, els espais supraforestals són 
pràcticament inexistents o, en el millor dels casos, testi
monials i d'origen antròpic o local. De fet, aquests espais 
es troben a petits enclavaments de la Serralada Litoral 
Catalana i de la branca meridional del Sistema Ibèric, on 
són efectius els processos del glaç en el sòl, encara que res
tringits, de tal manera que els seus resultats morfogènics 

Nota 

1. Aquest article forma part del projecte d' investigació de la D irecció General de 
lnvestigación Cienúfica y Técnica (PS 88-0022), del Min isterio de Educación 
y Ciencia, que amb el títol: Ev olución del paisaje altimontana de Sierra Nevada 
(A rea Veleta-Mulhacén. Vertiente m eridional). Estudio Geogra[ico, es porta a 
terme en el Servei del Paisatge de la D ivisió I de la U niversitat de Barcelona. 
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s'han d'entendre com a anecdòtics en l'evolució de les 
formes d'aquestes muntanyes. Des d'aquesta òptica, la 
morfogènesi periglacial, en tant que responsable directa de 
l'organització dels modelats supraforestals, només té 
caràcter preponderant al Pirineu i a Sierra Nevada, enca
ra que amb característiques diferenciades a totes dues 
unitats orogràfiques circummediterrànies (figura 1). 

L'herència morfològica quaternària 
L'organització espacial de les formes del relleu als 

nivells culminants de la muntanya pirinenca, a la seva 
vora mediterrània, i nevadenca deu la configuració actual 
a l'herència quaternària, derivada de l'acció glacial. Es 
tracta, en general, de relleus evolucionats i de formes 
pesants. L'energia que poden oferir és reduïda i es limita 
a les conques torrencials o barrancs, antics cóms glacials, 
on les parets rostes i les agudes crestes recorden l'acció 
mecànica del glaç. Els diferents aparells glacials que ocu
paren les cotes més elevades van emetre curtes llengües 

Figura 1: Localització regional de l Pirineu Oriental i de Sierra Nevada 
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que mai no aconseguiren d'ultrapassar el domini montà. 
En general, el tipus de glacialisme sempre va mantenir les 
característiques de les muntanyes seques (DRESCH, 1937; 
TAILLEFER, 1969), més properes a les que imperaven pro
bablement a latituds tropicals que no a altres de més 
temperades. La proximitat a la Mediterrània, la clara pre
dominança meridional dels vessants i la llunyana influèn
cia dels fluxos humits atlàntics en serien factors deter
minants. Es tracta, per tant, d'un glacialisme que no 
aconseguí de trencar les línies mestres del relleu heretat; 
com a molt, va modelar determinades regions, on afavo
rí certa aspror del paisatge. 

Els actuals processos periglacials, a totes dues mun
tanyes, es fixen, de manera generalitzada, en els àmbits 
que foren modelats pel glacialisme quaternari. En conse
qüència, els retocs que la morfogènesi del glaç i de la neu 
provoca sobre les formes del relleu resten circumscrits a 
les capçaleres de les valls, als trams més elevats dels ves
sants i als nivells culminants dels cims de les muntanyes. 

La línia de cims es defineix per restes de superfícies 
d'aplatament, antics nivells d'erosió postmiocènics lleu
ment retocats pel glacialisme (Allanada del Mulhacén, 
Alto del Chorrillo, etc., a Sierra Nevada; Calmquerdós, 
Calm Ramonet, Calm Colomer, etc., al Pirineu Oriental). 
Sempre es presenten retallats per incisions torrencials, de 
vegades seguint línies de fractura o contactes litològics. 
Només a la regió d'Andorra, pel que fa a la serralada 
pirinenca, i al tram Veleta-Mulhacén, pel que fa a Sierra 
Nevada, els nivells d'aplatament summital es presenten 
desmantellats per l'atac de l'erosió mecànica del glaç. El 
resultat ha estat la formació d'una afilada cresteria divisò
ria de circs (Pessons-Gargantillar al Pirineu andorrà, 
Raspones de Río Seco i Tajos de la Virgen a Sierra 
Nevada) (foto 2). 

Adossats a aquests altiplans culminants es troben els 
socosters, que formen els trams més elevats dels vessants. 
En el cas de Sierra Nevada, sobretot al marge meridional, 
presenten pendents moderats i perfils convexos, fet que 
afavoreix que els cims orogràfics siguin dilatats, com 
s'esdevé en les denominades "lomas" (loma del Tanto, 
loma de SanJuan, loma de las Albardas). En alguns casos, 
sempre a les capçaleres de torrents, aquestes porcions de 
vall conserven l'empremta d'una morfologia en forma 
d'U, que palesa una herència glacial quaternària. 

El tercer tipus de relleu dominant en aquesta alta 
muntanya mediterrània correspon a les conques torren
cials. Algunes han evolucionat, perquè durant el glacia
lisme actuaren com a circs. En altres ocasions la seva 
evolució ha estat mediocre, perquè en el millor dels casos 
van actuar com a nínxols de nivació o geleres a causa de 
la seva situació al llindar de les neus permanents. 
Actualment, les unes i les altres conformen les conques 
de recepció de barrancs i torrents que baixen cap a la 
plana. La diferència morfològica més palesa entre les 

pirinenques i les nevadenques rau en la dimensió i la 
forma dels seus reductes. La compartimentació i l'encaix 
de cadascun d'aquests alvèols glacials o nivals és la carac
terística més destacada a Sierra Nevada (Hoya del 
Mulhacén, Corral del Veleta, la Caldera), que contrasta 
amb la més gran coalescència i superior base de la caixa 
dels circs pirinencs (l'Illa-Setut-Montmalús, Engorgs) 
(foto 3). 

D'aquests contrasts provenen altres fets morfològics 
diferenciadors: el poliment i la rasclada del substrat, i 
l'associació llindar-cóm de sobreexcavació, molt escassos 
a la muntanya andalusa (laguna de las Yeguas, Siete 
Lagunas) i més freqüents a l'extrem oriental del Pirineu 
(Pessons, Tristaina, Forcat, Blau, la Pera, Malniu, etc.) 
(foto 4). 

El paisatge actual: característiques 
geomorfobioclimàtiques 

En el context del clima regional mediterrani, el 
Pirineu Oriental es comporta com a muntanya humida, 
mentre que Sierra Nevada ho fa com a muntanya seca a 
causa de la llarga aridesa estival que l'envaeix. Malgrat 
això, tant l'una com l'altra presenten hiverns llargs i freds. 
Les pastures que predominen en els nivells culminants 
d'ambdues en són una mostra, de manera precisa pel que 
fa a l'exigència d'aigua edàfica. En l'àmbit pirinenc pre
dominen Festuca supina i Festuca eskia, gramínies 
mesohigròfiles, mentre que en el nucli nevadenc ho fan 
Festuca indigesta i Festuca clementei, de caràcter xeròfit. 
El grau de colonització que mostren els dos grups d'espè
cies és molt irregular, sobretot a Sierra Nevada, on pre
senten un agrupament molt espars que deixa amples cla
pes de sòl nu. 

Des del punt de vista morfogenètic, determinats pro
cessos adquireixen un valor singular, com veurem més 
endavant. Ara només avançarem que en el sòl l'agent 
més destacat pel que fa a la mobilització de les partícules 
minerals és el glaç i les aigues de fusió, perquè les plantes 
no poden contrarestar la seva acció mecànica. El resultat 
és clarament favorable a la morfogènesi, ja que l'eda
fogènesi, en el millor dels casos, es refugia a llocs molt 
concrets de la muntanya, allà on els sòls mantenen un 
ritme de desenvolupament suficient. En aquestes cir
cumstàncies geoecològiques, i d'una manera generalitza
da, l'evolució d'aquests espais altimontans del marge 
mediterrani hispànic es caracteritza per un determinat 
grau de rexistàsia, variable segons les condicions locals de 
la muntanya i, alhora, diferent segons es tracti de la serra
lada pirinenca, humida, o de la nevadenca, seca. Sens 
dubte, el volum d'aigua edàfica disponible durant els 
mesos centrals de l'any és un dels factors que més influei
xen en aquesta dinàmica. 

Els àmbits espacials més significatius, en els quals la 
vegetació ofereix un clar predomini en relació amb els 
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Foto 4: Capçals de les glaceres 
d e l M adriu , Co rta ls 
d' En ca mp i Valir a 
d 'Orient. La instal·lació 
de les conques lacustres 
s'ha dut a terme en els 
creuamenrs de les falles, 
a ca usa de la meno r 
res istència del rocam a 
la desap aric ió de la 
càrrega glacial 

(Foto: Institut Carto
gràfic de Ca ta lunya) 
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efectes meteòrics del glaç o de la neu en el sòl, són els 
reductes on les aigües romanen estancades a causa d'un 
drenatge deficitari. A Sierra Nevada coincideixen amb 
fons de barrancs, a les seves capçaleres, on els gels es 
fonen tardanament. Es tracta dels "borreguiles", en els 
quals abunda una praderia higròfila de carex, sphagnum, 
gentiana i nardus, que en anul-lar els efectes del glaç 
immobilitza la fracció mineral del sòl, s'afegeix l'existèn
cia d'un bon subministrament d'aigua superficial que 
afavoreix i incrementa el desenvolupament de les pastu
res (borreguiles de San Juan i de la Virgen, Cañada de 
Siete Lagunas) (foto 5). Al Pirineu mediterrani a més 
d'aquests geotops, coneguts a la regió com a mulleres, 
n'hi ha d'altres que presenten processos morfobiològics 
semblants, els quals apareixen en determinats trams de 
socosters en els quals la fusió nival és tardana i propor
ciona una bona reserva d'aigua per a les plantes durant 
l'època crítica. Són medis en estat de biostàsia mercès a 
l'efectiu entapissat que suposa l'associació Pumileto-fes
tucetum-supinae. Tant abans com ara, l'edafogènesi 
s'imposa a la morfogènesi. 

En el cas que la relació binària planta-meteorització 
es decanti a favor del segon element, els processos desen
cadenants tenen una altra naturalesa i assoleixen resultats 
diferents: el paisatge evoluciona cap a una rexistàsia. 

Aquesta dinàmica biomòrfica és la que predomina a 
l'alta muntanya mediterrània, sobretot en els espais 
tènuement vegetalitzats (RAYNAL, 1981). Les condicions 
geoecològiques imperants, sense menystenir l'influx que 
hi hagi pogut tenir l'actuació mil-lenària de l'home, afa
voreixen que els processos morfogènics de determinats 
agents (glaç, neu, vent, aigua, etc.) siguin fonamentals 
pel que fa al desmantellament de modelats i formes. Les 
precàries condicions en què han de sobreviure les plan
tes fan impossible que puguin efectuar un control de la 
mobilitat de la fracció mineral dels sòls. Es tracta, per 
consegüent, d'una geodinàmica presidida per clasts i 
força motriu (fotos 6a, 6b, 6c). 

Agents i processos preponderants: la dialèctica 
del trinomi dinàmic o la supremacia del glaç en el sòl 

El comportament de determinats elements del clima 
a l'alta muntanya mediterrània genera una sèrie de pro
cessos que tendeixen a modificar les formes del relleu. 
L'acció mecànica que es deriva d'aquells, tant en la moda
litat de meteorització com en la d'evacuació de detritus, 
resulta una tasca morfogènica més activa. 

Les condicions climàtiques imperants en els nivells 
culminants del Pirineu mediterrani i de Sierra Nevada es 
caracteritzen pel predomini del fred hivernal i, en el cas 
de la muntanya andalusa, també per la llarga sequera 
estival, malgrat el considerable volum anual de precipi
tacions que rep (més de 1 000 mm a la cota dels 2 500 m), 
inferior, però, al del Pirineu. Glaç, vent, aigües de fusió 

, Foto 5: Els "borreguiles" són geotops que es caracteritzen pel predomini d'una coberta vege
tal higròfila que protegeix eficaçment el sòl dels efectes del glaç. De vegades els mode
lats donen forma a lòbuls de gelifluxi ó (Foto: autor) 

nival i temperatures contrastades amb llargues 
oscil-lacions al voltant dels zero graus, són els elements 
climàtics que defineixen més bé aquestes orografies. En 
aquesta mena de condicions el tapís vegetal troba greus 
dificultats per arrelar i desenvolupar-se amb normalitat. 

En el Pirineu mediterrani, per damunt dels 2 300-2 400 
m, el bosc de coníferes, Pinus muga ssp. uncinata, deixa pas 
a la prada alpina de festuques en formació oberta, però no 
tan esparsa com a Sierra Nevada, on, en el millor dels casos, 
i amb excepció dels "borreguiles", es redueix a matolls 
aïllats de gramínies xèriques. Això s'esdevé a partir dels 
2 700-2 800 m, quan el bàlec no pot contrarestar la potèn
cia del pedregam dels terregallers. Les cotes assenyalades 
per a ambdues muntanyes indiquen punts referencials 
vàlids per a la fixació del límit inferior dels processos peri
glacials i crionivals de caràcter generalitzat, dels quals el glaç 
en el sòl és un dels agents més afectius. L'eficàcia morfogè
nica del glaç en el sòl resta supeditada al control que exer
ceix sobre ell el tapís vegetal. Aquesta estreta interde
pendència fou remarcada en el seu moment per Soutadé i 
Baudière (1970) i per Serve (1972), que la sintetitzaren en el 
denominat trinomi dinàmic. 

El comportament biomòrfic del trinomi dinàmic 
s'explica per la dialèctica que s'estableix entre els seus 
components, que són tres: 

La matèria inerta, definida com la fracció mineral que 
aflora en superfície. Generalment, es tracta de clasts de 
dimensions variables barrejats en graves, sorres i argiles. 

La força motriu, representada per qualsevol agent 
que tendeixi a mobilitzar la matèria inerta. Es reflecteix 
en una energia derivada de la meteorització que gairebé 
sempre actua conjuntament amb la gravetat (inclinació 
topogràfica). 

L'obstacle biològic, sintetitzat pels elements vegetals 
que s'escampen per les muntanyes. A causa de les con
dicions climàtiques d'ambdues muntanyes, es tracta de 
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Fo to 6c: La dificu ltat d'arrela
me nt de les plantes 
algunes vegades es deu 
als canvis de volum que 
el sò l experimenta per 
l'efecte del glaç-desglaç. 
(Experimentació duta a 
terme a la M àni ga 
- la Feixa, 2 150 m. Cer
danya, Pirineu Oriental) 

(Foto: autor) 

Foto 6: Durant els processos de destrucció de les fo rmes i dels modelats pels efectes del glaç, 
la neu, el fred, les aigües de fusió, el vent, etc., la vegetac ió és el primer element que en 
pateix les conseqüències i tendeix a desaparèixer o bé a agafar unes fo rmes de defensa 
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gramínies, l'acció de les quals consisteix a restringir o 
anuJ.lar els efectes de la força motriu. 

La predominança i la intensitat de les relacions que 
s'estableixen entre aquests components defineixen, en 
tot moment, el dinamisme morfogènic o edàfic. En el 
cas dels espais culminants de Sierra Nevada el balanç és 
netament morfogènic, ja que la intervenció del compo
nent biològic és testimonial, mentre que la matèria iner
ta i la força motriu que tendeix a desplaçar-la són predo
minants. En aquestes circumstàncies, i des del punt de 
vista ecogeogràfic, la muntanya ofereix un grau de 
rexistàsia més o menys accentuat, però sempre superior 
al que es podria detectar al Pirineu Oriental. 

El significat periglacial a la muntanya mediterrània: 
formes i modelats 

Crioclàstia, gelifluxió, crioeolització, crioreptació, 
xaragall, etc., són els processos periglacials que caracte
ritzen la morfodinàmica que envaeix els espais culmi
nants del Pirineu mediterrani i de Sierra Nevada. 

L'efectivitat que tenen sobre els relleus és notòria, i 
als seus efectes morfogènics es deu l'evolució que expe
rimenten en l'actualitat. La intensitat dels diferents pro
cessos periglacials ressenyats no és la mateixa a totes 
dues muntanyes, però, i això comporta el predomini de 
determinades formes i modelats. 

La més gran sequedat ambiental a què està sotmesa la 
serralada andalusa és, potser, el millor factor explicatiu 
(taula 1). 

El domini pirinenc 
Els nivells culminants de l'extrem oriental pirinenc es 

fixen a l'eix axial de la cadena, en prolongació amb la uni
tat central de la serralada. De litologia paleozoica amb 
intrusions granítiques hercinianes tardanes, somogudes 
durant les convulsions alpines, s'allarga des de les valls 
andorranes fins a la riba de la mar. Les altures mitjanes 
del nivell de cims superen els 2 600 m, i es destaquen les 
cotes cimeres del pic de la Portelleta (2 905 m), el 
Puigpedrós (2 911 m), el Carlit (2 921 m), el Puigmal 
(2 913 m), el Canigó (2 785 m), etc. 

En conjunt, aquest Pirineu mediterrani s'organitza 
en massissos compartimentats (Pessons, Tossa Plana de 
Lles, Calmquerdós, Carlit, Puigmal, Carançà, Canigó), 
armats de roques cristal·lines (granodiorites), metamòr
fiques (gneis, pissarres i esquists) i sedimentàries (calcà
ries i pissarres). Aquesta varietat litològica té un interès 
especial quan es tracta de comprendre determinats pro
cessos periglacials, en concret la gelifracció i la gelifluxió, 
estretament relacionats amb la friabilitat del substrat i 
amb la capacitat de retenció d'aigües per l'abundor d'ele
ments fins, respectivament. 

Fonamentalment, i per comparació amb Sierra 
Nevada, al Pirineu mediterrani el tapís herbós del pis 
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Taula 1: Repercussions biogeomòrfiques de l'aridesa a Sierra Nevada 

supraforestal tendeix a mitigar els efectes mecànics del 
glaç en el sòl. El règim de precipitacions que registra la 
muntanya permet el manteniment generalitzat d'una taxa 
d'humitat suficient, fet que afavoreix l'existència de con-
siderables espais vegetalitzats. No tota aquesta orografia 
montana, però, manté una tònica semblant. El fet que 
hom observi un ascens altitudinal dels névés tardans i una 
paulatina substitució fitogeomorfològica a determinats 
trams de socosters (SOUTADÉ, 1980) posa de relleu un 
apreciable nivell de rexistàsia, restringit per comparació 
amb Sierra Nevada, tal com dèiem, però efectiu. Aquests 

Taula 2: Síntesi de l'actual di-
CONJUNT GEOFORMES 

DE MODELATS DOMINANTS 
nàmica geomorfo bio-
lògica en medis supra-
forestals pirenecs 

Associats a sòls Gespa encoixinada 

saturats d'aigua 
(" butte gazonnée") 
Illot de vegetació 

permanentment 
("motle gazonnée .. ) 

Associats a sòls 
amb suficient aigua Lòbuls i llengües 

de gelifluxió fixats subsuperficial 

Enllosats nivals. Replans de 
Associats a sòls amb vessant. Colades de pedres. 
sequedat edàfica tempo ral Garlandes i o rles vegetals. 

Figuracions geomètriques 

Cons de derrubis de 
Associats a re lleixos gravetat. Tarteres. Mantells 
rocosos de derrubis. Cornises 

ruïnoses. Canals d'allaus 

fets bioclimàtics expliquen, en bona mesura, que en 
alguns sectors de la muntanya pirinenca oriental, la més 
seca del conjunt de la Serralada, les condicions bioedàfi
ques siguin adverses al manteniment de l'associació 
Pumileto-festucetum-supinae, i en conseqüència els sòls 
tenen una vegetació molt esparsa i es troben exposats a 
l'acció meteòrica. Com a molt, espècies adaptades a una 
determinada xericitat (Festuca durissima, Avena monta
na) o gelitorbació (Ranunculus parnassifolius) aconse
gueixen de sobreviure sense mantenir, però, el control del 
glaç en el sòl. Com a conseqüència, i des d'aquesta òpti
ca geomorfobioclimàtica, els tipus de processos perigla
cials i les formes resultants tendeixen a organitzar-se en 
conjunts, d'acord amb les condicions bioedàfiques que 
predominen en els diferents àmbits d'aquesta muntanya 
nordmediterrània (GóMEZ ÜRTIZ, 1984) (taula 2). 

A grans trets, només els espais dominats per la roca 
nua i els caracteritzats per l'abundor de material clàstic 
desprès, com s'esdevé en alguns trams dels socosters, no 
ofereixen resistència als efectes mecànics del glaç i a la 
migració de la fracció alliberada. El trinomi crioclàstia
caiguda lliure-penyalar és el model que predomina al 
voltant de parets rocoses, tal com es manifesta, per 
exemple, a les conques dels circs, en el trànsit de la base 
i les vores. 

El pendent elevat i la nitidesa amb què es presenta el 
substrat són factors que faciliten la destrucció del roquis
sar per gelifracció i la consegüent formació de tarteres, 
amb cons de derrubis de gravetat i mantells de pedres. Es 
tracta de processos i formes propis de relleixos rocosos 
on la friabilitat del material, en menor mesura la seva 
estructura i, sobretot, els cicles glaç-desglaç tenen un 
caràcter rellevant (foto 7). 

Quan els pendents no permeten la caiguda lliure dels 
clasts i els sòls desproveïts d'un tapís herbós compacte no 

PROCESSOS UBICACIÓ COBERTA 
PRINCIPALS ESPACIAL VEGETAL 

Gelitorbació. Concavitats Medi anaerobi. 
Accions mecàniques o superfícies Vegetació tancada 
del glaç i del bestiar horitzontals mal i compacta (Carex, 
transhumant drenades Gentiana i Sphagnum) 

Vessants o aiguavessos Prada tancada de plantes 
Gelifluxió lenta. de pendent moderat, mesòfiles (Festuca supina, 
Escorrancada nival difosa afectats per una protecció Nardus striaa, Trifo/ium 

nival perllongada alpinum) 

Escorrancada nival. 
Vessants o aiguavessos, 

Prada o berta o puntual 
• Pipkrake". Reptació. d'oròfits mediterranis 
Gelitorbació. D eflació 

altiplans i colls afectats 
(Festuca durissima, Avena 

crioeòlica. Acció mecànica 
per l'eolització i fusió 

montana) o geòfits 
del bestiar transhumant 

nival precoç 
(Ranunculus pamassifo/ius) 

Parets rocoses 

Gelifracció i caiguda Uiure 
desproveïdes de vegetació. 

LitÒfils (líquens) 
Fons de circ o cubetes. 
"Tors" i .. hOrns" 
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Foto 7: Les conques torrencials més elevades de la glacera de Val lcivera (va ll de la Llosa, Cerdanya) es tan sotmeses a processos in tensos de gelifracció. El material alliberat tendeix a fossi litzar 
les glaceres rocoses ex istents (Foto: autor) 

aconsegueixen de retenir-los, els efectes morfològics de la 
dinàmica periglacial es ressolen en una migració genera
litzada dels elements minerals, amb la consegüent impli
cació en els modelats. L'origen d'aquesta defectuosa vege
talització que presenten els sòls, més freqüent en el 
vessant meridional que en el septentrional, no es coneix 
amb certesa i probablement es deu a raons antròpiques i 
a d'altres derivades de processos d'erosió per empitjora
ment climàtic. En aquest darrer sentit, Soutadé i Baudière 
(1973) han demostrat la introducció de xeròfits orome
diterranis, com Festuca durissima i Avena montana, en 
substitució de les espècies boreoalpines, tals com Festuca 
supina i Nardus stricta (figura 2). Aquest canvi biològic 
en determinats espais ha estat conseqüència d'un empo
briment dels sòls com a resposta a la menor taxa d'humi
tat que estan registrant. L'ascensió altitudinal dels névés 
tardans i la menor nivositat generalitzada que registra la 
muntanya són altres raons prou explícites que cal tenir en 
consideració. 

La conseqüència d'aquests fets bioclimàtics ha estat un 
increment dels processos erosius, perquè el nou tapís vege
tal té una disposició esparsa. La gelifluxió, la crioreptació, 
la gelitorbació i la crioeolització són els processos que 
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defineixen més bé la dinàmica periglacial en aquests reduc
tes, de tal manera que la lenta migració dels elements mine
rals i la seva reordenació superficial són els resultats més 
efectius. Les formes creades mostren gran diversitat: des de 
les colades de pedres amb fronts lobulats en els trams 
coronats, de vegades, per relleixos rocosos ("mini tors ") a 
les figures geomètriques flotants immerses en els replans 
de vessant rematats per orles vegetals. Entre la varietat de 
formes creades, aquestes darreres són les que millor sinte
titzen els processos periglacials. 

La morfologia que ofereixen en conjunt aquests 
replans és la successió de petits esglaons de 50 a 80 cm 
disposats al llarg del pendent topogràfic. El salt entre 
dos esglaons consecutius no és superior als 25-30 cm i es 
troba colonitzat per gramínies, disposades en arcs i que 
actuen com a obstacle biològic a l'avanç de la massa 
mineral. Un tall en profunditat mostra que els vegetals, 
Festuca durissima i Avena montana, gairebé sempre man
tenen un arrelament allunyat de la part aèria, un creixe
ment reptant i un front arquejat. Aquesta fesomia de la 
planta només s'explica per les adverses condicions ecolò
giques imperants, sintetitzades en l'acció mecànica del 
sòl. Els efectes combinats del glaç, el vent i les aigües de 
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fusió comporten un lent i eficaç desplaçament dels clasts 
superficials, generalment per gelifluxió i crioreptació, i el 
gradual recobriment del vegetal. 

La resta dels espais montans pirinencs mostren un 
grau d'equilibri més gran que el que hem exposat fins ara, 
i per aquest motiu els processos derivats de la dinàmica 
periglacial tendeixen a ser controlats pel tapís herbós. 
Es tracta de medis en els quals els sòls conserven un con
tingut suficient d'aigua durant el període d'activitat 
biològica de les plantes, i per això estan coberts per 
l'associació Pumileto-festucetum-supinae. Només en els 
enclavaments mal drenats aquesta coberta vegetal és 
substituïda per una altra de caràcter higròfil, com a res
posta a la presència de sòls hidromorfs. Són les denomi
nades mulleres o torberes d'altitud. 

En el primer cas la fenomenologia periglacial deno
ta una activitat tènue. Com a molt, un tímid flux del 
paquet clàstic que ben aviat resta paralitzat pel fre que 
suposa la vegetació. El resultat morfològic és la seqüen
ciació de laxes sinuositats tot al llarg dels vessants, cons
tituïdes per la barreja de lòbuls i llengües de gelifluxió 
ifoto 8). Els processos que les generen són fàcils d'enten
dre. Es tracta de curts lliscaments a causa del desglaç de 
la capa superior del sòl mentre que els nivells infrajacents 
mantenen un comportament rígid i impermeable perquè 

Figura 2: Substitució fitogeomorfològica al pla de Gorra Blanc (G. Soutadé, 1971, 1980) 

Estadi final 

1. Estadi inicial (lòbul de solifluxió fixat amb vegetació de Festuca supina) 
2. Estadi intermedi (degradació, vegetació oberta i introducció de Festuca 

durissima) 
3. Estadi final (derrubi de vessant amb vegetació puntual) 

Foto 8: Q uan els sòls ben recoberts de vegetació es troben sotmesos a fluxos interns deguts als 
mecanismes del glaç-desglaç, les plantes actuen com un fre de manera que a la super
fíc ie, la matèria mineral i els vegetals formen unes laxes sinuositats conegudes com a 
lòbuls o llengües de gelifluxió recoberts de vegetació (Foco: autor) 

encara no han iniciat la fusió . El curt espai recorregut 
s'explica pel fre que suposa l'arrelament de la vegetació a 
nivells profunds. Els períodes en què proliferen aquests 
moviments de gelifluxió són preferentment els postnivals, 
i els enclavaments més favorables per al seu desenvolu
pament són els trams de socosters ben exposats a la inni
vació i en els quals la fusió és tardana. 

Pel que fa a les torberes, la seva localització espacial 
és anàrquica. Només exigeixen una topografia còncava 
i un subministrament continu d'aigua; per aquest motiu 
el seu repartiment a la muntanya és molt irregular. 
Generalment, predominen en els fons de circ de base 
ampla i aplatada (Engorgs, Montmalús, la Pera, Malniu), 
en les capçaleres de torrents (Pla de l' Ingla, Engaït, 
Caborreu) i en el si de nivells d'erosió (mulleres de 
Puigpedrós, Font Bovedor, Pla Salines, la Feixa). En 
aquests geotops vegetalitzats el control dels processos 
periglacials per part de les plantes és màxim, encara que 
no total. La gelifracció i la gelifluxió, per exemple, es 
troben molt restringides. La densitat del recobriment 
vegetal, constituït per espècies higròfiles (carex, sphag
num, gentiana, ranunculus, etc.), forma com una mena 
d'aïllant tèrmic que atenua els efectes de la gelifracció. 
No passa el mateix amb la criotorbació, responsable, 
juntament amb l'acció mecànica del bestiar transhu
mant, de les tosses circulars o gespa encoixinada (butte 
gazonnée) escampades per aquests geotops. Encara que 
es tracta de medis ecològicament en equilibri, aquest és 
molt precari, ja que qualsevol minva en el subministra
ment d'aigua que vagi acompanyada per un drenatge 
correcte i per un excés del pasturatge pot provocar un 
estat de trencament, amb el consegüent increment de 
l'erosió. El resultat és la destrucció de la torbera i l'apa
rició de noves formes, les quals, generalment, es resolen 
en incisions en el terreny per la formació de reguerols i 
en l'eliminació de sòls per l'efectivitat de la crioeolitza-
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Foto 9b: "'Motte gazonnée" . Ruptura d'equilibri biomo rfogènic (la Feixa, 2 120 m. Cerdanya) 
(Foto: autor) 

Fo to 9: Les torberes o mulleres es caracteritzen pel predomini de les plantes adaptades a sòls 
saturats d'aigua. Des de l'òptica geomorfològica, són medis on existeix un equilibri 
entre la força mecànica del glaç i la resistència de la planta. No obstant això, un dese
quilibri entre ambdós components comporta la destrucció de la torbera i l'aparició de 
geoformes diferents 

ció. Els illots de vegetació o "motte gazonnée" en tant 
que geoformes incipients, són excel·lents indicadors 
d'aquesta morfogènesi (fotos 9a, 9b) . 

El domini nevadenc 
Sierra Nevada és el massís muntanyós més elevat de 

la Península Ibèrica. El seu nivell de cim manté cotes 
mitjanes al voltant dels 3 000 m, i es destaquen els pics 
del Mulhacén (3 481 m), el Veleta (3 398m), la Alcazaba 
(3 366m), el Caballo (3 013 m), etc. La morfogènesi peri
glacial resta fixada en una franja d'uns 400 m de desnivell 
com a valor mitjà, des dels contraforts del Cerro del 
Caballo, a l' occident, fins el Chullo, a l'orient. El nucli 
summital de la muntanya, que és el que ens interessa, es 
disposa en una alineació W-E, molt a prop de la ciutat de 
Granada. El formen roques metamòrfiques, gneis, pissa
rres i, sobretot, micasquists, totes molt tectonitzades i en 
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estructures d'estils complexos, fet que les fa molt vulne
rables als processos mecànics del glaç. 

La sequedat ambiental és un dels factors que més 
contribueixen a l'acció meteòrica del sòl. Una de les 
causes principals és la deficitària taxa d'humitat que 
presenten els sòls, en especial durant les èpoques de 
l' any més favorables a la germinació de les plantes. No 
obstant això, el volum anual de precipitació que reben 
els nivells culminants de Sierra Nevada és considerable, 
prop de 1 000 mm a la cota dels 2 500 m (Albergue 
Universitario ), encara que mal repartit des del punt de 
vista bioedàfic. Això comporta que la muntanya cone
gui llargs períodes d'aridesa. La màxima concentració 
d 'aigua coincideix amb les èpoques fredes, quan les bai
xes temperatures oscil·len al voltant de zero graus i els 
vegetals es troben en repòs biològic. Per contra, quan 
els valors tèrmics són més favorables per a les plantes el 
contingut d'aigua dels sòls és molt pobre, a causa de 
l'escassa precipitació i de la precarietat de la reserva 
hídrica que poden emmagatzemar de la fusió de la neu 
(taula 3). En aquest sentit, i concretament pel que fa 
referència al vessant meridional, la neu desapareix molt 
aviat dels tossals, de vegades per sublimació i quan les 
variacions tèrmiques entre el dia i la nit encara oscil·len 
al voltant dels zero graus. 

Com a conseqüència del que hem exposat, i prenent 
com a punt de comparació el Pirineu mediterrani, l'agres
sivitat amb que actua el glaç en el sòl és molt més gran a 
la muntanya andalusa que a la pirinenca, i per tant les for
mes i els modelats periglacials que s'hi creen tenen un sig
nificat morfològic diferenciat (taula 4). La importància de 
la vegetació pel que fa al control que pot exercir sobre 
determinats processos relacionats amb el glaç és escassa 
a causa de la precarietat del recobriment, com a molt 
matolls aïllats de gramínies (Festuca indigesta, Festuca 
pseudoeskia, Festuca clementei) distribuïts molt defi
cientment per socosters i tossals . Els espais que no 
segueixen aquesta norma general són molt puntuals i 
sempre coincideixen amb capçaleres de barrancs, on ten
deixen a concentrar-se les aigües dels gels. Es tracta 
d'enclavaments torbosos, els "borreguiles". 

A Sierra Nevada l'acció predominant dels processos 
periglacials és l'esmicolament de l'edifici rocós, que ja 
està molt esquerdat per la naturalesa litostructural dels 
micasquists (foto 10). El vessant nord del nucli cristal-lí 
(Tajos de los Machos, Tajos de la Virgen, Crestones de 
Río Seco, Tajos Colorados, Tajo del Goterón, etc.) regis
tra l'activitat més intensa, a causa del vigor de la geli
fracció, ja que la predominança de rosts estimballs, antics 
límits de conques glacials, ho afavoreix. El resultat és 
l'elaboració d'abundant material clàstic, amb tendència a 
disposar-se en cons sobre les geleres rocoses del darrer 
període fred, i tot sovint, a més, la seva contínua aporta
ció en un lent avanç va omplint les llacunes escampades 
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Temperatura Precipitació Freqüències tèrmiques 
M.a. m.a. T. d.n. entorn dels zero graus 

Desembre 8,2 - 15,5 152,4 9,0 10,0 
Gener 7,9 - 12,8 117,70 6,0 5,0 
Febrer 8,5 - 13,2 110,60 11 ,0 9,0 
Març 9,3 - 12,7 115,50 9,0 21,0 
Abril 10,6 - 11,6 78,40 5,0 8,0 
Maig 15,3 -3,0 74,70 3,0 5,0 
Juny 20,4 - 1,2 31,80 0,0 2,0 
Juliol 23,1 4,0 3,40 0,0 0,0 
Agost 23,2 2,9 5,30 0,0 0,0 
Setembre 18,7 - 3,5 61,70 1,0 1,0 
Octubre 15,2 -7,5 105,40 2,0 5,0 
Novembre 9,9 - 10,3 124,40 5,0 16,0 

Any 23,2 -15,5 981,60 51,0 82,0 

Temperatura: M.a. (màxima absoluta) 
m.a. (mínima absoluta) 
Observatori de l'Albergue Universitario (2 500 m) 
Període: 1973-84 

Precipitació: T. (total en mm) 
d.n. (total dels dies de neu) 
Observatori de l'Albergue Universitario (2 500 m) 
Períodes: precipitació, 1970-84; dies de neu, 1979-84 

Freqüències tèrmiques: lRAM-IGN (2 867 m) 
Període: 1986-87 

Taula 3: Algunes dades de diferents elements del clima de Sierra Nevada 

pel fons dels circs (Caldera, Mosca, Altera) (fotos 11, 
12). Al vessant meridional la gelifracció també té un 
interès destacat pel que fa a la destrucció dels relleus, 
sobretot en els àmbits rocosos de desnivació repetitiva o 
precoç. Els períodes més favorables són els prenivals i els 
postnivals, segons es dedueix dels registres de tempera
tures (figures Ja, Jb) . Els terregallers en són una mostra, 
ja que la gelifracció no solament aconsegueix d'esquinçar 
l'edifici rocós i formar pedregars, sinó que continua esmi
colant cada cop més els clasts alliberats fins que aquells 
paratges es transformen en "mars de roques" . 

En el cas de les planures culminants, com s'esdevé al 
tossal del Mulhacén, al tossal de las Albardas, al tossal del 
Cañar, etc., els monòlits petris que els presideixen, antics 
"tors", s'esquincen en lloses de grans dimensions que 
tendeixen a baixar pendent avall en un lliscament afavo
rit pel glaç intersticial. El resultat morfològic és doble. Els 
replans es modelen en terrasses de crioplanació i els ves
sants es cobreixen d'uns densos entapissats de clasts, ano
menats popularment "lanchares", com s'esdevé, per 
exemple, a la capçalera del riu Lanjarón i en els marges 
occidental i meridional del Cerro de los Machos (fotos 13, 
14). En gran mesura les terrasses de crioplanació es troben 
subordinades a relleus aplatats preexistents, com els frag
ments de nivells d'erosió culminants o les collades de 
vores dilatades. Cal destacar-hi formes periglacials here
tades, encara que entretingudes per les actuals condicions 
morfogenètiques. Ens referim a les figures geomètriques 
o sòls estructurals arrelats (jo tos 15, 16). De dimensions 

Porció d'espai Situació 
a la muntanya 

Concavitat Comi del V eleta 

Paret rocosa Vores de circ 

Relleixos de 
vessants 

Relleix rocós Vessants 

Mantell detrític Declivis en "lomas• 
(mides grans) (+2900 m) 

Mantell detrític 
(mides mitjana 
i petita) 

Declivis en "loma.s• 
(-2900m) 

Superfícies 
aplanades 

· sorreguiles• Fons de circ 

Processos 

Meteorització Evacuació 

Gelifracció Caiguda lliure 

Esllavissament 

Gelifracció 

Gelifracció 

Gelifracció 

Microgelifracció 

Humectació
dessecació 

Microgelifracció 

Humectació-
dessecació 

Ah e ració 
organo mineral 

Caiguda lliure 

Caiguda lliure 
"Pipkrakt" 

Esllavissament 
"Pipkrakt" 

Escorrancada nival 

Soligelifluxió. 

Criorreptació. 

Crioeolització 

Gelitorbació 

Crioeolització 
"Pipkrake" 

Gelifluxió 

Geoformes 
dominants 

Morena de 
"névé"' 

Cúmuls 
de pedres 
(cons) 

Enllosat 
nival 

Colades i 
lòbuls de 
blocs 

Replans de 
vessants i 
orles vegetals 

Figures 
geomètriques 

Glòbuls de 
gelifluxió 
vegetalitzats 

Taula 4: Processos i formes predominants als nivells culminants de Sierra Nevada 

mètriques, s'organitzen en cercles coalescents formant 
camps. Avui dia els processos de gelifracció profunda no 
poden generar-los, però si alentir-los, tot impedint que els 
vegetals tendeixin a recobrir-los. En canvi, si que és pos
sible d'observar aquestes mateixes geoformes en el si dels 
cercles de pedres abans esmentats, on el calibre de la frac
ció clàstica és més homogeni. Ara es tracta de microfor
mes flotants de dimensions decimètriques, explicables 
per la geliturbació i la crioreptació que es generen en 
aquests reductes centrals. Aquesta coexistència de pro
cessos i formes manté un clar reflex a l' Allanada del 
Mulhacén (3 450 m), al Collado de los Machos (3 299 m), 
als voltants del Picón de Jeres (3 120 m), etc. 

Pel que fa a les formes amb què es disposen els 
paquets de clasts al llarg dels vessants, hi ha una clara 
influència del pendent topogràfic i del calibre del mine
ral. En el cas que predomini el material gruixut, es con
formen enllosats nivals en els quals té un paper important 
el glaç d'exsudació (Pipkrake), però si a més és conside
rable la proporció de sorres i argiles en nivells infraja
cents, fet molt freqüent per cert en la descomposició dels 
micasquists, el resultat morfològic és l'elaboració de cola
des de pedres amb fronts lobulats i convexos, molt notò
ries al vessant sud-est del Mulhacén, en el denominat 
"pandero". 

Fins ara la tasca biomòrfica que hauria pogut desen
volupar la vegetació ha estat nul·la, ja que les condicions 
edàfiques dels medis als quals ens estem referint són molt 
adverses. Només per dessota dels 2 900 m, com a cota 
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Foto 10: La intensa fissuració .------=,.....--------....... 
dels micasquists, deri
vada de les pressions 
tectòniques a les quals 
estigué sotmesa la 
muntanya, faciliten 
l'acció mecànica del 
glaç, amb les conse
güents acumulacions 
de cl_asrs al peu de les 
cormses 

{Foto: autor} 

Foto 12: El corral del Veleta al1 otja plaques de gel permanent, encara que a finals d'estiu poden 
quedar fossilitzades per derrubis de gravetat {Foto: autor) 

Fotos 11 i 12: Les parets dels circs són enclavaments propicis a la gelifracció. La conca torren
cial de la Caldera i el Corral del Velera són indrets molt afectats per aquest tipus dc 
meteorització mecànica 
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Figura Ja: Període d'observació: 1986-87 
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Figura 3b: Període d'observació: març de 1987 

Figura 3: Freqüències tèrmiques entorn de ls zero graus 
(Font: Estació radioastronòmica IRAM-JGN, 2 867 m) 

mitjana, i en direcció als fons de barranc, els individus de 
Festuca indigesta, Festuca clementei, Arenaria pungens i 
Cytisus purgans comencen a colonitzar els sòls, encara 
que en matolls aïllats, i això els fa agents actius del fet 
periglacial o crionivaL Es tracta ara d'una dinàmica en 
què la planta tendeix a modificar el resultat de determi
nats processos, gairebé sempre obstaculitzant la migració 
del mineraL El resultat sobre els modelats és semblant al 
que hem descrit al Pirineu mediterrani pel que fa als 
espais precoçment desnivats i amb manca d'humitat als 
sòls, encara que el paper dels xeròfits nevadencs és molt 
més limitat. En referim als replans de vessant rematats 
per orles vegetals ifoto 17 i figura 4). 

Un dels reductes més significatius on es desenvolupen 
aquestes relacions entre els processos del glaç en el sòl i les 
plantes és la unitat de l'Alto del Chorrillo, entre les valls de 
Trévelez i Poqueira. El seu relleu forma part de la prolon
gació de l' Allanada del Mulhacén i de la Lo ma del Tanto, 
i configura un allargat replà de 2 700 m d'altura mitjana 
amb vores convexes cap al fons dels barrancs. 

En conjunt, els processos i les formes periglacials 
que caracteritzen l'Alto del Chorrillo es troben estreta-
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ment relacionats amb la topografia. La crioeolització i la 
gelitorbació predominen en els replans, ja que la desni
vació repetitiva ho afavoreix. La gelifluxió i la criorepta
ció ho fan a les vores. En aquest cas, la causa principal és 
que els sòls disposen de més aigua temporal. 

Les figures geomètriques de tipus flotant són carac
terístiques del primer cas, mentre que els replans de ves
sant i els lòbuls de gelifluxió caracteritzen el segon. Totes 
aquestes formes, per les característiques biomodològi
ques i el repartiment espacial, constitueixen fidels indi
cadors del pis crioromediterrani i assenyalen, a més, el 
límit inferior de la modogènesi periglacial a la muntanya 
andalusa, uns 500 m més elevat que a la alta vall del Segre, 
a l'extremitat oriental pirinenca (GóMEZ ÜRTIZ, 1989). 

L'acció del vent sobre l'altiplà del Chorrillo resulta 
determinant en molts processos i formes. La seva per-

Foto 14: Colada de pedres sot
meses a contro l en el 
"pandero" del Mulha
cén, 3 350m 

(Foco: autor) 

Fo tos 13 i 14: Mantells de pedres disposats en colades i lòbuls. Són amuntegaments de clasts que 
tendeixen a lliscar pendent avall pels efectes del glaç intersticial 

sistència comporta una desnivació repetitiva amb el con
següent escombrat dels elements fins del sòl. Els resultats 
són d'ordre biològic i geomorfològic. Les plantes, amb 
clar predomini d'Arenaria pungens i Cytisus purgans, 
tenen un desenvolupament reptant i en coixí, general
ment aixoplugant-se en els relleus rocosos, encara que 
només assoleixen un grau de recobriment modest, menys 
del10% . El domini de l'espai correspon al clasts: lloses 
de dimensions decimètriques que reposen sobre un espès 
horitzó de graves i sorres de tipus "groize" (taula 5). 
L'acció mecànica del glaç, en la modalitat de gelitorbació, 
resulta preponderant en aquestes capes detrítiques, però 
els seus efectes no ultrapassen els 10-12 cm de profundi
tat, com palesa l'arrelament dels eixos de les micro figures 
geomètriques que es dibuixen en superfície. L'existència 
d'aquestes formes, de tipus flotant en la terminologia de 
J. Tricart, manté un repartiment generalitzat en tot el nucli 
summital nevadenc (/otos 18, 19, 20). Fins i tot les hem 
observat en cotes inferiors als 2 700 m, encara que en 
forma incipient (Cerro de San Juan -Sombrerete-, 2 600 
m; Chullo, 2 609 m; Almirez, 2 500 m). La seva formació 
és conseqüència de la interacció d'una sèrie de fets espà
cio-temporals, entre els quals cal destacar: 
a) una topografia aplatada exposada a la desnivació repe

titiva per l'acció dels vents; 
b) cicles continuats de glaç-desglaç en els primers centí

metres del sòl; 
e) abundància de matriu de petites dimensions, capaç 

de retenir humitat, que assegura la formació de glaç 
temporal. 
Els processos periglacials en els declivis de l' allargas

sada planura de l'Alto del Chorrillo generen formes dife
rents de les descrites. Els vessants tenen un perfil convex 
i es defineixen per la predominança de petits replans esca
lonats. Tant la part orientada a la vall de Trévelez com 
l'encarada cap a la de Poqueira estan sembrades de petites 
geleres de fusió tardana (Peñón Ne gro, Peñoncillos, 
Cascapeñas, Posteruelo, Cascajar Negro, etc.), tancades 
per antigues orles morrèniques fossilitzades, en alguns 
sectors, per colades i lòbuls de gelifluxió. En aquests encla
vaments la modogènesi periglacial aconsegueix el movi
ment generalitzat del mineral, mercès al subministrament 
que reben d'aigua finnival. Com que això s'esdevé quan les 
variacions tèrmiques encara són molt fortes, la creació de 
cicles de glaç-desglaç en els nivells interns de la massa 
assegura el seu desplaçament. Quan la humitat perdura en 
els sòls fins i tot durant els mesos de màxima aridesa, les 
geoformes que hem descrit es troben vegetalitzades per 
plantes higròfiles i el geotop té un comportament de 
"borreguil" (torbera), tal com es pot observar en les peti
tes llacunes de Peñón Colorado i Peñón Negro. A la mun
tanya, però, aquests reductes són escassos a causa de les 
condicions de xericitat que l'envaeixen (fotos 21, 22). La 
norma, com assenyalàvem més amunt, és la migració 
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Foto 16: Tall en profunditat de sòls estriats heretats, en el "'pandero• del Veleta, 3 350m 
(Foto: autor) 

Fotos 15 i 16: Les superfícies culminants aplanades durant els períodes freds van funcionar com 
a terrasses de crioplanació i s'hi ordenaren sòls estructurals, cercles a les àrees més 
planes i sòls estriats a les que oferien un lleuger pendent 
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Foto 20: Introducció de varetes d'acer al sòl per tal de determinar els moviments ascensionals 
del mineral (Foto: autor) 

Fotos 18,19 i 20: Els nivells superiors dels sòls de l'Alto del Chorrillo sofreixen processos 
intensos de gelitorbació, cosa que suposa l'elaboració de figures geomètriques en 
superfície. La desaparició repetitiva de la coberta nival a què està sotmesa aquesta 

Foto 17: Replà de vessant rematat per orles vegetals. Vegeu decaJis a la figura 4 (Foto: autor) superfície aplanada contribueix eficaçmenc a la construcció de les retícules 
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A 
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li 

Figura 4: Replans de vessant rematats per o rles vegetals. A. Replà de vessant interpbsat entre 
orles vegetals. B. Perfil (I-II) del replà anterior on es poden observar els elements 
vegetals i el seu arrelament a contrapendent com a resposta al flux per mecanisme 
gelifluidal de la formació superficial./. Festuca indigesta, Arenaria pungens o Cytisus 
purgans. 2. Formació de tipus "groize"'. J. Clast en moviment. 4. Part vegetal necro
sada per crioeolització 

generalitzada de la fracció mineral, feblement intercep
tada per les plantes. La resposta morfo biològica als pro
cessos de crioreptació i gelifluxió, principalment, és 
l'ordenament dels socosters en replans flanquejats per 
oròfits espinosos (Cytisus purgans, Arenaria pungens) o 
festuques xèriques (Festuca indigesta), la gènesi dels 
quals és semblant a la que hem descrit a la muntanya 
pirinenca, però amb resultats més favorables al reorde
nament de la fracció mineral. 

Conclusions 
A la muntanya mediterrània ibèrica els processos 

periglacials o crio nivals tenen un interès morfològic des
tacat en els nivells culminants del Pirineu Oriental i de 
Sierra Nevada, en aquells espais en què per raons clima
toedàfiques la prada troba dificultats per a arrelar. Es 
tracta del límit superior dels pisos oromediterrani i crio
romediterrani. 

La sequedat ambiental és la causa principal de les 
diferències que es poden observar en la fenomenologia 
periglacial entre la muntanya pirinenca i la nevadenca. 
L'efecte més directe i destacat és la disponibilitat d'aigua 

Nivell mm 

+ 20 20-10 10-5 5-2 

A 33,31 43 ,73 18,50 3,73 
B 0,0 6,81 11,81 21,59 
e 0,0 5,90 11 ,60 22,63 

D 11,20 18,87 13,97 15,98 

A: Nivell superficial, fins a S cm 
B: Nivell intermedi, fins a 10-15 cm 
C : Nivell profund, fins a 25-30 cm 
D: Valors mitjans de conjunt 

2-0,5 0,5-0,25 0,25-0,20 - 0,20 

0,34 0,21 0,097 00,083 
24,38 12,82 1,72 20,87 
28,27 12,02 2,37 16,81 

17,66 8,35 1,39 12,58 

Taula 5: Granulometria(%) de la formació superficial que conforma l'altiplà del Chorrillo. 
Anàlisi efectuada a la rodalia del Mirador de Trévelez, 2 730 m. 

Foto 22: L'anàlisi poHínica de 
determinades torberes 
de Sierra Nevada per
metrà la reconstrucció 
paleo-bioclimàtica dels 
darrers mil·lenis 

(Foto: autor) 

Fotos 21 i 22: Els lòbuls de gelifluxió vegetalitz.ats a Sierra Nevada són excepcio nals degut a l'ari
desa de la muntanya. Només es localitzen als fons dels barrancs i antics circs, ja que 
la fusió de neu és tardana. No sembla probable que es trobin sotmesos a des
plaçaments lents; les observacions fetes in situ pretenen de demostrar-ho 
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en els sòls, que condiciona el tipus de vegetació i el grau 
de recobriment. Des d'aquesta concepció naturalista, la 
planta és un element bàsic en el control de determinats 
processos morfogènics, amb un interès més gran al 
Pirineu a causa de la major humitat que presenta aques
ta muntanya. 

A Sierra Nevada el límit inferior dels processos 
periglacials generalitzats es fixa a partir dels 2 700 m 
(Alto del Chorrillo ), uns 500 m per damunt del límit 
observat al Pirineu Oriental (Alt Segre). Les figures 
geomètriques i els replans de vessant amb orles vegetals 
en són testimoni. 

Data de recepció de l'original: 09.89 
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Empezar sobre una base sólida 

Intergraph ~a regjstered trademark of Intergraph Corporation O One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 35807-4201 USA 

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 tecnología avanzada en topografía y 
cartografía. 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: 
D Conexión con libretas electrónicas. 
D Diseño parametrizado. 
D Proyecto, simulación y calculo de redes 

geodésicas. 
D Modelos di gi tales del terreno. 
D Aplicaciones para la implantación y diseño en 

ingeniería. 
D Aplicaciones para calculo y analisis de 

movimiento de tierras. 
INTERGRAPH ofrece estas herramientas como parte 
de un sistema total e integrado, para la captura, 
gestión, analisis y presentación 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 duplicación de datos, 
mejorando la productividad. 

Un compromiso sólido de fonnación y asistencia 
Para INTERGRAPH, la fonnación y asistencia al 
usuario son temas prioritarios. A partir 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 información_, dirigirse a: 
INTERGRAPH ESPANA, S.A. 
C/. Gobelas, 47-49 LA FLORIDA 
28023 MADRID Tel.: 91- 372 80 17 
EDIFICI O UNIBER e/. Aribau, 197-199 
08021 BARCELONA Tel.: 93- 200 52 99 
e/. Las Mercedes, 8 48930 LAS ARENAS 
GETXO (VIZCAYA) Tel.: 94- 463 40 66 
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INFORMACIONS 

NECROLÒGICA 
DE JEAN-PAUL LÉVY (1938-1991) 

La periodicitat de la Revista quasi ens 
obliga, lamentablement, a inserir una 
necrològica a cada número ... Voldríem, cer
tament, no haver-ho de fer. Com ja anun
ciàvem a l'editorial del número 16, la mort 
de Jean-Paul Lévy, a l'ocrubre passat, ens 
agafava amb dolorosa sorpresa, quan feia 
tan poc que havíem acabat la revista sobre 
Barcelona i Toulouse i ell encara no havia 
aconseguit la publicació de la versió fran
cesa. Ens ha deixat de forma brutal, en dues 
hores, i sense que res ho fes sospitar, va 
passar d'una vida activa a la mort, tot sol, 
sense temps que la família se n'adonés: fou 
un accident cardíac, en una persona plena 
de vida i enrusiasme. El buit que ha deixat 
al CIEU (Centre Interdisciplinaire d'Étu
des Urbaines), al departament i a la Uni
versitat de Toulouse-Le Mirail, als seus 
amics i col·legues, és encara ben sensible i 
serà difícil d'omplir. 

Jean-Paul Lévy va néixer el 1938 a Aïn 
Temouchent, a Algèria, el que li donà una 
certa familiarització amb les llengües àrab i 
espanyola, i va emigrar a França com a 
pied-noir; tota la vida arrossegà un cert 
complex, no sempre injustificat, d'immi
grant no acabat d'acceptar. Esrudià geogra
fia i història a la Facultat de Lletres de la 
Universitat de Toulouse i fou un alumne 
brillant. La seva primera feina professio
nal fou la de professor d'Histoire et Géo
graphie a l'Institut de Batxillerat de Pa
miers, però ben aviat fou incorporat a la 
docència universitària, al mateix centre on 
havia esrudiat. Arribà a la Universitat quan 
aquesta era desdoblada per la política fran
cesa de descentralització universitària, ran 
de les conseqüències del famós maig de 
1968; a Toulouse això suposà la construcció 
dels centres de Lletres a Le Mirail, en rela
ció a la ciutat nova que projectava aleshores 
l'urbanista grec Kandilis, a la riba esquerra 
de la Garona. Fou primer assistant, més 
tard ascendí a maitre de conférences i final
ment, el 1990, i no sense dificultats i 
esforços assolí la plaça definitiva de pro
fesseur, de la qual, malauradament, no va 
poder gaudir gaire temps. 

La seva ductilitat lingüística afavorí que 
desenvolupés regularment classes de geo
grafia i culrura francesa al Millersville S ta te 
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College de Pennsylvania, als Estats Units 
d'Amèrica, cosa que li permeté de formar
se en l'especialitat regional centrada a 
Amèrica del Nord, sobre la qual té diver
ses publicacions. Igualment tingué una 
gran iniciativa en el camp dels contactes 
internacionals, especialment en la xarxa 
ERASMUS, a través de la qual col·laborà 
amb Barcelona, col·laboració reforçada per 
una acció integrada de recerca. La seva 
obertura disciplinària el dugué també a 
col·laborar amb la Facultat d'Arquitectura 
de Toulouse, on ensenyà diversos cursos; 
en la mateixa línia participà en molts 
col·loquis nacionals i internacionals sobre 
l'hàbitat, tema sobre el qual té també mol
tes publicacions. 

Especialista en temes urbans, la seva 
recerca sobre la propietat del sòl a Toulouse 
i a d'altres ciutats de la regió dels Midi
Pyrénées ha estat la més sòlida i ha donat 
lloc a les millors publicacions; excel·leix el 
seu llibre Centres-ville en mutation 
(CNRS, París, 1987) i Profession proprié
taire, obra que acabava tot just de redactar 
quan la mort el sorprengué. En relació 
sempre amb la qüestió urbana tractà també 
temes de geografia comercial a Toulouse i a 
Fes; les darreres publicacions aparegudes, 
fins i tot la del número 15 de la Revista 
Catalana de Geografia, tractaven d'aquest 
tema. Totes aquestes recerques eren 
emmarcades dins de la seva incorporació 
al Centre Interdisciplinaire d'Études 
Urbains de la Universitat de Toulouse-Le 
Mirail, que dirigeix el seu amic i col·lega 
Guy Jalabert. Entre els treballs que féu amb 
el CIEU destaca la seva col·laboració en la 
confecció del laboriós atles de la ciutat 
marroquina de Fes. 
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De tot el seu curriculum, que sempre 
resulta fred i poc expressiu, en destaca, 
però, la seva gran humanitat i simpatia. 
Treballar amb Jean-Paul Lévy no era tre
ballar, era gaudir. Fou un típic representant 
de la societat mediterrània, treballador infa
tigable i imaginatiu, obert a tots els corrents 
i idees, que sempre sabia respectar, i que 
sabia gaudir de la bona vida. En les relacions 
universitàries internacionals poques vega
des es troben tantes coincidències en una 
personalitat com en la seva. 

La nostra col·laboració restà inacabada, 
ja que en morir tenia encara les galerades 
del llibre Barcelone-Toulouse horizon 2 000, 
versió francesa del número 15 de la nostra 
revista que ha d'aparèixer a principis 
d'enguany. Tots els seus amics i col·legues, 
tot just refets de la sorpresa de la seva desa
parició, ens proposem honorar la seva 
memòria i, sobretot, continuar el seu esperit; 
per aquest motiu hem dedicat a Jean-Paul 
Lévy el col·loqui que com a final de l'acció 
integrada celebrem a la ciutat de Girona els 
dies 13, 14 i 15 de febrer d'enguany. 

Descansi en pau el geògraf, l'amic. 

Carles Carreras i Verdaguer 

MAPA EN RELLEU 
DE CATALUNYA E 1:100 000 

El passat 9 de desembre de 1991, al Palau 
la Generalitat, l'Honorable Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques se
nyor Joaquim Molins i Amat, va presentar 
el Mapa en relleu de Catalunya E 1:100 000, 
realitzat per l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya, amb el patrocini d' Autopistas 
CESA. El document és una sèrie cartogrà
fica de vuit fulls i cobreix tot el territori de 
Catalunya. 
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Aquest mapa és especialment rellevant 
per a la cartografia oficial de Catalunya, ja 
que presenta tot un seguit d'aspectes inno
vadors que fan que, tant si l'observem com 
a sèrie cartogràfica, full a full, com si l' obser
vem globalment en el muntatge dels vuit 
fulls, es tracta d'un document cartogràfic 
especial i singular. Cal destacar els següents 
fets: és el primer mapa oficial en relleu que 
realitza l'Institut Cartogràfic de Catalunya; 
la dimensió del document a escala planimè
trica 1:100 000 fa que, un cop enllaçats els 
vuit fulls de la sèrie, presenti un format glo
bal de 2,7 x 2,8 m aproximadament; la pre
cisió altimètrica del relleu representat a esca
la 1:66 666 i la utilització d ' imatges de 
satè].]it com a base cartogràfica. 

La cartografia és, actualment, una disci
plina estretament lligada a l'ús de noves 

tecnologies. Aquestes tecnologies fan que 
els documents cartogràfics creixin en quan
titat (i, para].]elament, en diversitat) i en 
qualitat (hi ha una millor fidelitat a la rea
litat). En aquest context, la cartografia per
met de conèixer i aprofitar millor els recur
sos de l'entorn i, en conseqüència, esdevé 
una eina bàsica en l'anàlisi i la distribució 
correctes de les infrastructures globals que 
tot país desenvolupat ofereix. 

Els cartògrafs es plantegen com a obli
gació prioritària realitzar i mantenir d'una 
manera actualitzada el recobriment car
togràfic del territori. La utilització de 
l'escala i de la base cartogràfica adequades 
és la primera recerca que s' ha de dur a 
terme per tal de complir els objectius 
plantejats en el mapa. Aquests objectius, 
d'altra banda, poden ser generals o bé 

explícits a la temàtica del document car
togràfic en qüestió. 

Els fulls del Mapa en relleu de Catalunya 
E 1:100 000 van ser concebuts amb un 
objectiu que s'ha vist plenament aconse
guit: disposar d'una visió global del terri
tori de Catalunya sense perdre de vista 
l'anàlisi puntual d'àrees geogràfiques con
cretes de manera que, d'acord amb l'escala 
de representació, qualsevol anàlisi territo
rial hi té cabuda. 

La superposició d'imatges del satè].]it 
Landsat-5 de l'any 1990 ens dóna una visió 
directa del territori força semblant a la 
fotogràfica, si bé amb colors certament dife
rents als d'una hipotètica fotografia aèria 
que ens donés, en una sola imatge, la cober
tura de tot Catalunya. Aquesta imatge de 
satèl·lit permet la interpretació dels trets teri
torials més característics diferenciats en una 
llegenda de vint classes temàtiques dife
rents.Un mapa en relleu, en afegir la tercera 
dimensió a l'orografia, elimina la necessitat 
de formar-ne un model mental a partir d'ele
ments cartogràfics com les corbes de nivell, 
per exemple, i sense haver de realitzar cap 
procés d'abstracció més que el propi de 
l'escala. D'aquesta manera, la interpretació 
de les característiques morfològiques del 
territori -planes, valls, serralades- i les con
nexions entre elles apareixen de forma natu
ral a la visió de qui ho observa. 

La combinació de la base cartogràfica en 
relleu amb la imatge de satèl·lit ens dóna un 
producte de síntesi, que permet visualitzar 
tot Catalunya de forma senzilla, sense com
prometre, en cap cas, la seva rigorositat 
científica. És, sens dubte, una eina útil tant 
en el seu aspecte pedagògic i de didàctica de 
la geografia, com pel seu caràcter d'instru
ment científic d'ajut a la comprensió del 
territori, primer pas per a qualsevol tipus 
de decisió sobre accions que l'afectin. 

El Mapa en relleu E 1:100 000 és una 
representació de Catalunya que dóna una 
aproximació directa a com és el nostre país. 

Nota de redacció 

LECTURA D'UNA TESI 
DOCTORAL DE GEODÈSIA 

El dia 18 de novembre de 1991 el senyor 
Ismael Colamina i Fosch, Cap del Servei de 
Geodèsia de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya, va defensar públicament a la 
Sala de Graus de la Facultat de Ciències 
Matemàtiques de la Universitat de Bar-
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celona, la memòria Structural Aspects of 
Hybrid Networks in Geodesy and Photo
grammetry, amb la qual va accedir al grau de 
doctor en Ciències Matemàtiques. El tribu
nal qualificador, format pels doctors A. Rius 
de I'Instituto de Astronomia y Geodesia 
(CSIC); A. Benseny, G. Gómez i J. Núñez 
de la Universitat de Barcelona; i M.A. Fiol 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, li 
otorgà la qualificació d'apte cum laude. 

La tesi ha estat realitzada al Departament 
de Matemàtica Aplicada i Anàlisi sota la 
direcció del doctor Carles Simó i s'hi dis
cuteixen fonaments i tècniques de matemà
tica discreta, d 'aplicació al càlcul i anàlisi de 
xarxes geodèsiques i/o fotogramètriques. 

La memòria conté una anàlisi empírica de 
grafs de xarxes Iu brides, reals i sintètiques, i 
n'estudia les patologies. S'estudia el proble
ma de les bases de cicles minimals i s'intro
dueix el concepte de filtrat de grafs, que per
met detectar les pertorbacions que 
destrueixen la regularitat. Es formalitzen i 
caracteritzen diversos problemes de les xar
xes anomenades, usant, per exemple, grafs 
d'Helmert, hipergrafs, etc. S'introdueixen i 
estudien diversos conceptes, com són: no
localitat, subgrafs connectats a distància n, 
superconnectivitat, etc. i l'ús de matroides 
per a detectar aquests subgrafs. Tanmateix la 
memòria inclou nombrosos exemples pràc
tics, exposats de forma molt resumida, i un 
bon recull d'algorismes, alguns coneguts i 
d'altres introduïts per primera vegada. 

És la primera tesi doctoral sobre geodè
sia que és presentada a la Universitat de 
Barcelona i és en la línia de vitalitzar la 
recerca en aquest camp d'estudis que tan 
poc representat és actualment a la Uni
versitat espanyola que només compta amb 
una càtedra a Madrid. 

Assumpció Térmens i Perarnau 
Cap del Negociat 

d'Observacions i Senyals Geodèsics 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

EL VULCANISME ESTROMBOLIÀ 
A LA GARROTXA 

La Junta de Protecció de la Zona Vol
cànica de la Garrotxa, organisme depen
dent del Departament de Política Terri
torial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, ens ha fet a mans recentment 
aquest cartell. L'edició, que contribueix a la 
tasca de divulgació i sensibilització sobre el 
fenomen volcànic que la Junta ve desenvo-
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lupant des de fa temps, ha estat feta coinci
dint amb l'aturada definitiva de les extrac
cions de gredes al volcà del Croscat. 

No cal dir que ambdues notícies són 
prou bones per a fer-nos-en ressò a la 
Revista i incloure-les en les nostres infor
macions. El cartell és, com sempre, un ins
trument didàctic força útil, que aprofita el 
privilegi de la imatge propi de la nostra 
civilització actual. Se n'ha fet un tiratge 
prou important perquè arribi a les escoles i 
centres de la regió i, si cal, de tot Catalunya, 
com fóra convenient. 

Cal recordar que aquest és el tercer d'una 
sèrie de cartells, el primer dels quals fou 
dedicat a la vegetació de la roureda de roure 
pènol, i el segon, als ocells de la zona 
volcànica de la Garrotxa. 

No ens resta sinó desitjar la continuació 
d'una tasca meritòria i profitosa i manifes
tar que les planes de la Revista Catalana de 
Geografia són sempre obertes a aquest 
tipus d' informacions i manifestacions. 

Nota de redacció 

TELEDETECCIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 
Sevilla, del 12 al 15 de novembre de 1991 

Sota el títol IV ]omadas Técnicas de la 
Asociación Española de Teledetección. 
Teledetección y media ambiente, se celebrà 
del 12 allS de novembre de 1991 la reunió 
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més important de totes les que ha organit
zat fins ara I'Asociación Española de 
Teledetección (AET), tant des del punt de 
vista de la participació (250 assistents) com 
de les presentacions científiques i tècniques 
(84 comunicacions). Van ser perfectament 
organitzades pel senyor J.M. Moreira i 
l'equip de teledetecció de l'Agencia de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(AMA). 

La valoració global de les jornades és 
positiva. D'elles es desprèn que la telede
tecció està prenent una dimensió conside
rable, amb un volum molt important de 
gent interessada, però alhora es troba en un 
moment molt delicat donat l'escàs nombre 
de professionals qualificats aportats per la 
universitat espanyola. Això fa preveure 
canvis en el seu creixement, fins ara expo
nencial, sobretot en els camps aplicats, com 
el de control del medi ambient, de l'agri
cultura i de la cartografia. 

La reunió es va aprofitar per celebrar la 
sessió plenària de l' AET. En aquesta reunió 
es discutiren els problemes de l'associació, 
i també es procedí a la renovació de la junta 
per votació dels assistents. La junta de 
l' AET que en sortí escollida està presidida 
pel doctor J.L. Labrandero (CSIC). 

L'estructura d 'aquestes jornades en ses
sions paraleJ.Ies i la incorporació de con
ferències invitades, juntament amb una ses
sió permanent de pòsters i una exposició de 
firmes comercials, va fer la reunió força 
productiva per als presents. 
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Les conferències invitades foren: 
- "The Application of Remo te Sensing to 

the Environment in the URSS", per A.B. 
Karasev, Dirección General de la Aso
ciación de lnvestigación y Producción 
Planeta. Moscú. 
"Remote Sensing and the Global 
Monitoring of the Terrestrial Bios
phere", per J.P. Malingreau, cap del pro
jecte IRSA CCR. Ispra. Itàlia. 
"Programas de observación de la Tierra 
de la Agencia Espacial Europea. Prime
res resu!tados del satélite ERS-1 ", per 
E. Oriol-Pibernat. ESRIN. Earthnet 
programme ofice. E.S.A. Frascati. Itàlia. 

- "Actividades de Percepción Remota en 
los países integrantes del SELPER", per 
D.M. Sanchez, president del SELPER. 
Argentina. 

Les sessions paraleJ.les estaven agrupades 
segons els següents grups d'aplicacions: 
- Imatges de satèl·lit, Sistemes d'Infor-

mació Geogràfica, software i hardware. 
- Aplicacions a la biosfera. 
- Aplicacions cartogràfiques. 
- Aplicacions a la litosfera. 
- Algoritmes i metodologies. 
- Aplicacions a l'agricultura i altres usos 

del sòl. 
- Aplicacions a la hidrosfera. Nous sensors. 
- Sessions de pòsters. 

Les ponències seran editades propera
ment pels organitzadors de les jornades. 
Per tal de resumir una mica l'esperit gene
ral, podem dir que s'apunta cap a una inte
gració de la Teledetecció i els Sistemes 
d'Informació. Cada cop més, les adminis
tracions, tant l'autonòmica com l'estatal o 

la comunitària, són els usuaris amb més 
capacitat de demanda. Aquestes mateixes 
administracions recorren a empreses per 
cobrir aquesta manca. L'aportació de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya a les 
jornades es traduí en quatre comunicacions 
i dos pòsters (un d'ells, el mapa en relleu de 
Catalunya 1:100 000, que va ésser especial
ment celebrat pels presents). Dos dels mem
bres del Servei de Teledetecció formaven 
part del Comitè Científic de les jornades. 

La propera reunió de l' AET se celebrarà a 
Canàries a finals de 1993. Les persones que 
en vulguin estar assabentades i/o prendre 
contacte amb l'associació poden dirigir-se a: 
Asociación Española de Teledetección 
Paseo del Pintor Rosales, núm. 34 
28008 Madrid 

Nota de la redacció 

PRIMERAS ]ORNADAS 
DE CARTOGRAFiA 
Pamplona, 19-20 de novembre de 1991 

Amb motiu de la celebració del25è ani
versari de l'inici del Plan Cartogrdfico de 
Navarra, s'ha celebrat a Pamplona, durant 
els dies 19 i 20 de novembre de 1991, les 
Primeras ]omadas de Cartografía, l'orga
nització de les quals ha estat responsabilitat 
del Servicio de Obras Públicas del Depar
tamento de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno de Navarra. 
La gran assistència registrada, més de dues
centes persones entre professionals i estu-

diants d'arreu d'Espanya, ha demostrat el 
gran èxit assolit per aquestes jornades, 
sobre tot si es té en compte que aquesta 
n'ha estat la primera edició. 

Onze han estat les ponències -totes elles 
convidades- que s'han presentat. Els con
ferenciants, provinents dels sectors tant 
públic com privat, han tocat els temes de 
més actualitat dins els camps relacionats 
amb la cartografia: sistemes d'informació 
geogràfica (2 ponències), fotogrametria 
digital (3 ), sistema de posicionament 
geodèsic -G PS- ( 1 ), teledetecció ( 1 ), pro
ducció automatitzada de cartografia (1), 
legislació (1) i xarxes geodèsiques (1). A 
més a més, a la conferència d'obertura, el 
senyor Miguel Muñoz Castiel, president 
del comitè organitzador, ha fet palesa la 
intensitat -i qualitat- de les activitats car
togràfiques dutes a terme a Navarra des de 
l'inici del Plan Cartogrdfico. L'Institut 
Cartogràfic de Catalunya ha presentat una 
ponència sobre els sistemes fotogramètrics 
digitals propis de generació d'ortofotos i 
ortofotomapes actualment en producció. 
El contingut de les ponències serà publicat 
dins dels primers mesos de 1992 pel comitè 
organitzador, el qual ha demanat disculpes 
per no haver pogut fer-ho abans de la prò
pia celebració. 

Les jornades han transcorregut en un 
clima de gran interès tècnic, afavorint les 
discussions dins i fora del saló d'actes. Cal 
remarcar l'excel·lent nivell organitzatiu 
demostrat pel comitè responsable. 

José A. Navarro Esteban 
Cap de Secció de Sistemes 

de Càlcul Geodèsics 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

VII ASAMBLEA NACIONAL 
DE GEODESIA Y GEOFiSICA 

Dels dies 2 alS de desembre de 1991 s'ha 
reunit a San Fernando la VII Asamblea 
Nacional de Geodesia y Geofísica, convo
cada per la Comisión Nacional de Geo
desia y Geofísica (CNGG) i organitzada 
sota la direcció de l'almirall M. Catalan, 
director del Real Instituto y Observatorio 
de la Armada (RIOA). Les sessions se cele
braren, precisament, a les dependències de 
l'Observatori, i aplegaren uns 270 partici
pants. Hi hagué 10 conferències convida
des, unes 175 comunicacions orals (30 de 
geodèsia, 12 de vulcanologia, 20 de ciències 
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físiques dels oceans, 32 de meteorologia, 
61 de sismologia i 19 de geomagnetisme) i 
uns 40 pòsters. 

L'assemblea va ésser oberta amb dos dis
cursos: primer, A. Arévalo, president de la 
CNGG i director general de l'Instituta 
Geografico Nacional (IGN), va passar 
revista d'algunes de les activitats en geodè
sia i geofísica realitzades des de la VI 
Assemblea (1988), va anunciar alguns pro
jectes i va descriure les funcions i estructu
ra de la nova CNGG, que seran regulades 
per decret del consell de ministres en el 
curs dels propers mesos. Del discurs es pot 
destacar que es dóna per acabada l'obser
vació de la Xarxa d'Ordre Inferior (XdOI) 
de tot l'Estat -què conté uns 10 000 vèr
texs-, que en la nova CNGG hi seran 
representats al seu màxim nivell tots els 
organismes de l'Estat competents en 
geodèsia i geofísica, que se'n determinaran 
altres membres atenent el seu prestigi cien
tífic, i que el president de la comissió serà el 
director de l'IGN. A. Arévalo va manifes
tar que compartia la frustració dels geode
sistes i geofísics per la letargia de l'actual 
comissió en els darrers anys. A continua
ció, M. Catalan va pronunciar un llarg i 
interessant discurs en què va passar revista 
a l'activitat científica del RIOA en el marc 
espanyol i internacional, des del seu trasllat 
a les actuals instaJ.lacions ara fa 200 anys. 

De les conferències convidades, la dedi
cada a geodèsia va anar a càrrec del profes
sor M.J. Sevilla, de l'Instituta de Astro
nomía y Geodesia (IAG), que la dedicà a la 
determinació del geoide a la Península 
Ibèrica i a la Mediterrània. 
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L'Institut Cartogràfic de Catalunya va 
participar amb tres comunicacions. Dues 
eren estrictament de l'ICC ("Técnicas dis
cretas en el calculo de redes híbridas" i 
"Posicionamiento cinematico GPS en 
triangulación aérea") una més aviat teòrica 
i l'altra més aviat pràctica, relacionada amb 
l'experiment de triangulació aèria recolza
da amb tècniques Global Positioning 
System (GPS) realitzat per l'ICC l'estiu de 
l'any 1990. La tercera comunicació fou una 
coJ.laboració amb el Servei Geològic de 
Catalunya i altres institucions de França 
("Estudio de las deformaciones actuales del 
Pirineo Oriental para la evaluación de la 
potencialidad sísmica"). 

A més de les comunicacions relatives a la 
determinació del geoide, són de particular 
interès per a l'ICC la d'A. Dalda (IGN), 
"Red de primer orden y GPS " i de 
L. García Asensio (també IGN), "El 
modelo digital del terrenc MDT200 del 
Instituta Geografico Nacional, descripción 
general y resultados". 

Ismael Colamina i Fosch 
Cap del Servei de Geodèsia 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

Programme Rhòne-Aipes 

Recherches en Sciences Humaines 

LES NOUVELLES TRAMES 
DE L'ESPACE: VILLES, RÉGIONS, 
RÉSEAUX 

Organitzat pel programa de recerca en 
Ciències humanes de la regió Rhòne-Alpes 
del consell regional, amb el suport del 
Centre National de la Recherche Scien
tifique (CNRS) i els ministeris d'Educació, 
Recerca i Tecnologia, i Cultura i Comu
nicació del govern francès, se celebrà a la 
ciutat de Lió els dies 12 i 13 de desembre de 
1991 un col·loqui internacional que tracta
va del tema general de les noves trames 
sobre l'espai: ciutats, regions o xarxes. 
Donada la vinculació d'aquesta regió fran
cesa al programa dels quatre motors euro
peus, la participació catalana fou força 
important, així com la de les altres dues 
regions italiana i alemanya. 

L'objectiu general era el d'avaluar el 
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nivell de la recerca en Ciències humanes, fet 
ja prou important ell mateix, en un camp 
que sol abusar de la llibertat d'investiga
ció. Per tal d'assolir un bon nivell de dis
cussió, les sessions foren organitzades en 
tres tallers simultanis: el primer, tractava 
del tema del futur de les ciutats, entre 
l'excel·lència i la diversitat; el segon, era 
dedicat a la dinàmica dels espais regionals, 
mentre que el tercer, finalment, ho era a les 
grans xarxes de comunicació i d'informa
ció. Hi participaren uns setanta professio
nals, la majoria geògrafs, economistes i 
sociòlegs, a més d'alguns responsables polí
tics francesos. 

La intensitat dels debats sectorials fou 
prou important per impedir la necessària 
interconnexió entre els diferents grups, 
però el conjunt de les comunicacions i la 
vivesa de les discussions i debats justifica 
sobradament aquesta pèrdua relativa. La 
publicació de les actes ha de permetre un 
pas endavant en la reflexió sobre un tema 
clau de l'evolució del territori i de la socie
tat en el traspàs del miJ.lenni. 

Nota de redacció 

CONFERÈNCIA ANUAL 
DEL INSTITUTE OF BRITISH 
GEOGRAPHERS 
Swansea, País de Gal·les, 7-10 de gener de 
1992 

Entre els dies 7-1 O de gener de 1992, amb 
una setmana de retard respecte el calenda
ri tradicional d'aquestes conferències, se 
celebrà als locals del University College of 
Swansea la conferència anual dels geògrafs 
britànics. Hi participaren més d'un miler de 
membres de l'Institut, la majoria britànics, 
però amb una representació significativa 
de professionals d'altres païssos dels cinc 
continents. Foren presentades més de 250 
comunicacions, els resums de les quals 
havien estat publicats amb anterioritat. 

Com pot apreciar-se només a partir de 
les xifres, el programa científic fou molt 
dens, amb vint-i-set sessions acadèmiques 
de duració desigual i simultània, organitza
des pels grups d'estudi en què s'estructura 
l' Institut, que enguany giraven entorn a 
dos temes centrals: el canvi global del medi 
ambient i Europa a la pròxima centúria. 
Com és lògic ningú no podia seguir totes 
les sessions i llur desenvolupament fou cer
tament irregular, però el valor general de les 
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aportacions fou relativament alt, més, pot
ser, per la qualitat i informació dels partici
pants que no pels temes discutits; proble
mes morfològics i conceptuals entorn del 
discutit postmodernisme s'emportaren 
bona part de l'energia acumulada a les ses
sions. Podria destacar-se l'interès pel canvi 

global i els impactes medioambientals, 
sobretot entre els geògrafs físics i els de la 
població, i el renovat interès pels temes del 
desenvolupament, sobretot entre els joves 
investigadors . 

Un programa social intens, reunions de 
grups i subgrups i diverses excursions al País 
de Gal·les completaren els dies de la con
ferència. Cal destacar la fira de software 
geogràfic que organitzà el laboratori 
d'informàtica de la Universitat amfitriona i 
l'exposició bibliogràfica que recollí el bo i 
millor de la indústria del llibre anglosaxona. 

Les universitats catalanes hi participaren 
de forma relativament important; les pro
fessores Dolors García i Gemma Cànoves, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb el tema de la geografia de gènere, del 
qual són acreditades especialistes, organitzat 
pel Women & Geography Study Group; i el 
professor Carles Carre ras, de la Universitat 
de Barcelona, amb el tema dels canvis i pla
nejament de les activitats comercials des 
d'una perspectiva internacional, organitzat 
per l' Urban Geography Study Gro up. Cal 

destacar que aquesta darrera participació 
fou demanada arran dels articles que sobre 
el comerç es publicaren a la Revista 
Catalana de Geografia en el seu núm. 10, 
corresponent a l'octubre de 1989. No cal 
dir que la redacció de la Revista se sent 
força orgullosa d'aquesta difusió interna
cional aconseguida a través de la utilització 
de la llengua catalana. 

N ota de redacció 

LA CARTO GRAFIA ITALIANA: 
Jer. CURS D 'HISTÒRIA 
DE LA CARTOGRAFIA 

La setmana del17 al21 de febrer tindrà 
lloc el3er. curs d'història de la cartografia 
organitzat per la secció de la Cartoteca de 
Catalunya de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya i el Departament de Geografia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
L'edició d'enguany està dedicada a la car-

Estudi de Disseny i Creació · Estudi Fotogràfic · Fotocomposició · Fotomecànica · Offset · Tipografia · Serigrafia · Enquadernació · Manipulats 

Lluís Millet, 69, 1 er. Telèfons (93) 372 23 11 - *371 33 58- Esplugues de Llobregat- Barcelona 
R.C.G. n ° 17 • febrer 1992 • volum VJ 



informacions 85 

Aquest cu rs forma part d'un cicle de con
ferències sobre història de la cartografia pro
gramat en sis seminaris de periodicitat anual. 
Juntament amb una visió de les escoles car
togràfiques més importants es volen donar a 
conèixer els fons de les grans cartoteques, 
així com la seva organització i funcionament. 
Aquest cicle es va iniciar el curs 1989-1990 
amb una introducció general a la història de 
la cartografia i el curs 1990-1991 es va dedi
car a la cartografia de la Península Ibèrica. Els 
anys següents s'ha previst de parlar de la car
tografia dels Països Baixos, França i la Gran 
Bretanya, respectivament. Del contingut de 
cada curs se'n fa una publicació. 

to grafia italiana i hi intervindran els pro
fessors Emanuela Casti Moreschi de la 
Universitat de Pàdua, Marica Milanesi de 
la Universitat de Pavia, Leonardo Rombai 
de la Universitat de Florència i Vladimiro 
Valerio de la Universitat de Nàpols. El 
curs s'ha dividit en tres apartats: una part 

general que tracta de la cartografia a Itàlia 
fins al segle XVI i del segle XVI al XIX res
pectivament; una segona part que fa 
referència a la cartografia i l'ús del terri
tori on es parla de la Toscana i el Véneto; 
i una tercera part dedicada a les cartote
ques italianes . 

Aquest curs se celebrarà del 17 al 21 de 
febrer de les 18.00 a les 21.15 hores a l'Ins
titut Cartogràfic de Catalunya. Les con
ferències seran en italià. Les places són 
limitades. El preu d'inscripció és de 
7 000 PTA i amb aquesta quota hi va inclòs 
el text de les conferències. 

Cartoteca de Cat alunya 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

FE D'ERRATES 

En el número 16 de la Revista Catalana de Geografia s'han detectat 
alguns errors que poden dificultar la lectura correcta dels articles. Són 
els següents: 

- Pàgina 11, figura 3. Diu: "Freqüència mensual de les inundacions a 
la ciutat de Girona"; hauria de dir: "Freqüència mensual de les inun
dacions a la ciutat de Girona des del segle XII fins al segle xx". 

- Pàgina 26, columna 1, línia 36. Diu:" ... i també minva la seva inten
sitat. ... "; hauria de dir: " ... i també minva la seva velocitat .. .. ". 

- Pàgina 29, taula 2. Al dia I del mes d'abril diu: "311,0"; hauria de 
dir: "311,8". I els dies 21, 22, 23, 24, 25 i 26 del mes d'agost diu: 
"270,1; 267,3; 263,6; 259,3; 253,7; 248,9", respectivament; hauria de 
dir: "275,0; 270,1; 267,3; 263,6; 259,3; 253,7", respectivament. 

- Pàgina 30, columna 1, línia 26. Diu:" ... A l'abril s'han registrat 
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tretze del NW i una del N ... "; hauria de dir: " ... A l'abril s'han 
registrat tretze del NW i dues del N ... ". 

- Pàgina 34, taula 1 i pàgina 37, taula 3. La sèrie curta correspon als 
primers valors de Sondika i la sèrie llarga als segons. 

- Pàgina 49, figura 10: la llegenda està invertida, és a dir, la línia 
contínua correspon al 24 de juliol de 1989 i la discontínua al 3 
d'abril de 1989. 

- Pàgina 69, columna 1, línia 13. Diu: " . .. condicions climàtiques 
límit a les fronteres climàtiques, i en els treballs .. . "; hauria de 
dir: " ... condicions climàtiques límit a les fronteres climàtiques lati
tudinals, i en els traballs ... ". 

- Pàgina 73, columna 1, línia 15. Diu: " ... o millor en aplicacions 
estètiques ... "; hauria de dir:" ... o millor en aplicacions estàtiques". 



86 bibliografia 

1.1.- TÍTOL: Advances in cartography Inventory of world topogra- Compendium of cartographic Thematic mapping from sateUite 
phic mapping. Volume I. Wes- techniques imagery. An internacional report 
tern Europe, North America Cartographie thématique dérivée 
and Australasia des images satellitaires. Rapport 

international 

1.2.- AUTOR: Müller,J.C. Biihme, Rolf Curran, ]ames P. (editor) Denègre,]. Ad-hoc Commission 
on Thematic Mapping from 
Satellite Imagery 

1.3.- TRADUCTOR: - - - -

1.4.- PAÍS: Gran Bretanya Gran Bretanya Gran Bretanya Gran Bretanya 

1.5.- ANY D 'EDICIÓ: 1991 1989 1988 1988 

1.6.- EDITORIAL: International Cartographic International Cartographic International Cartographic International Cartographic 
Association & Elsevier Applied Association & Elsevier Applied Association & Elsevier Applied Association & Elsevier Applied 
Science Publishers LTD (Lon- Science Publishers LTD (Lon- Science Publishers LTD (Lon- Science Publishers LTD (Lon-
don and New York) don and New York) don and New York) don and New York) 

1.7.- ISBN: 1-85166-603-6 1-85166-357-6 1-85166-229-4 1-85166-21 7-0 

2.1.- FORMAT: 25 x 17 cm 30 x 21 cm 30x21 cm 30 x 21 cm 

2.2.- NOMBRE DE 252 196 112 214 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGIBILITAT: Bona. Bona. Bona. El paraHelis me del text en anglès 
i francès pot portar a confusions. 

3.2.- ESTRUCTURA Consta d'onze capítols de dife- Per a cada país s'inclouen uns Consta de deu capítols on Conté dotze apartats que tracten 
DEL LLIBRE: rents autors que expressen el extractes de les principals sèries s'analitzen diverses tècniques de diverses ap licacions dels 

seu punt de vista sobre l' evolu- de mapes topogràfics, la distri- per a l'elaboració de cartografia satèl·lits artificials amb exemples 
ció i l'estat de la cartografia en bució dels seus fulls i el reco- en diversos camps. Al final del de documents significatius de dife-
l'actualitat. El llibre es tanca briment del territori . Aquest llibre hi ha un apartat amb rents paisos, analitzats mitjançant 
amb un llistat d'abreviatures i primer volum recull informació referències i bibliografia i un una fitxa descriptiva. A l'apèndix 
acrònims i amb un índex de dels països d'Europa occiden- índex alfabètic de termes. s'exposen les necessitats nacionals 
vocabulari especialitzat. tal, Amèrica del No rd i Aus- en matèria de cartografia temàtica 

tralàsia. d'imatge de satèl·lit de 5 paisos. 
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3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BIBLIOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5.0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALORACIÓ 
GLOBAL: 

No és molt abundant, bàsica
ment hi ha esquemes. 

Cada capítol conté una relació 
força extensa d'obres interes
sants per tal d'ampliar el tema 
tractat. 

Al final de cada capítol. 

Obra que analitza l'estat actual 
de la recerca en cartografia. A 
partir d'una visió general de 
l'evolució de cada tècnica car
togràfica, s'assessora sobre les 
noves tècniques i sistemes i 
s'aporten reflexions sobre el seu 
futur. 

Llibre que dóna una visió ajus
tada sobre l'evolució que han 
sofert les diverses tècniques 
cartogràfiques al llarg dels anys. 
El tractament de cada tema per 
un professional coneixedor de 
la matèria permet d'aprofundir 
més en cada aspecte tractat. 
Aquest llibre és una mostra de 
cooperació internacional en 
l'àmbit de l' Associació Car
togràfica Internacional (ICA). 

R.C.G . n ° 17 • feb rer 1992 • vo lum VI 

Completa: extractes de mapes a 
diferents escales i mapes de 
distribució de fulls, dels països 
tractats, en blanc i negre. 

Al final de cada apartat hi ha 
una relació de llibres i manuals 
que permet un estudi més apro
fundit de la cartografia del país. 

N o n'hi ha. 

Primer volum d'un inventari 
que recull la informació dels 
mapes topogràfics del món. 
Pretén do nar, de forma 
descriptiva, una informació 
completa sobre el tipus i l'estat 
de la cartografia de cada país. 

Obra que sense utilitzar un 
gran volum de dades estadísti
qu es analitz a, d e manera 
descriptiva i detallada, la carto
grafia de base realitzada al món 
i el desenvolupament que ha 
tingut al llarg de la història. 
Molt útil per a conèixer l'estat 
i els mitjans de la cartografia a 
cada país, així com el nivell de 
recobriment del t erritori i 
l' actualització periòdica dels 
fulls publicats. 
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THEMATIC MAPPING 
FROM SATELLITE IMAGERY 

AN JNTERNATJONAL REPORT 

j:::ARTOGRAPJIIE _ 
THEMATIQUE DERIVEE 

D ES IMAGES SATELLITAIRES 
RAP PO RT INTERNATIONAL 

Edited by J. Denègre 

~ 
l"I...,..Ut"'••~"" ... n~-..~""'·"-"'W"' 

,..<;ou~••~on~r.....-.;.,."""J'-'t>I<<I.Ol'Ol""'"~ 

r mJLISI1 EO ON UEHALI' OF TI IE 
INJ'Ii.RNATION AI. CARTOGitAPIHC ASSOC IA'I10N 

BY ELSF,VIF.R AI-' I'I. I"ED SCIENCE PUBLISHERS 

Molt co mple ta : esquemes, 
dibuixos, fotografies i gràfics. 
Tots en blanc i negre. 

Al final del llibre hi ha un llistat 
alfabètic de manuals i mono
grafi es que tracten del tema. 

N o n'hi ha. 

Llibre que presenta i analitza 85 
tècniques representatives dels 
processos de producció i repro
ducció cartogràfica. 

Llibre que ofereix una anàlisi i 
un tractament prou aprofund it 
de les tècniques cartogràfiques 
més destacades a l'actualitat. 
fxp osa de fo rma clara els 
co nceptes i es recolza en un 
gran nombre d' il ·lustracions 
que faciliten la seva compren
sió. És un volum de referència 
per als profess ionals de la 
cartografia perquè proposa una 
línia a seguir en un camp co m 
el de la cartografia, tan extens i 
que ha sofert una gran evolució 
en els darrers anys. 

Molt abundant: reproduccions 
dels documents analitzats, en 
color i blanc i negre. Gran nom
bre de taules i esquemes. 

N o n'hi ha. 

No n'hi ha. 

Llibre que analitza i comenta un 
recull de documents cartogràfics 
d'imatge de satèl·lit, destacant 
aquesta tècnica cartogràfica com 
un mitj à d'avaluació , de síntesi 
i d ' info rmac ió geogràfi ca del 
territori . 

Presenta un estudi aprofundit de 
l'aplicació dels satèl-lits artificials 
en cartografia a través de projec
tes ja realitzats, amb temàtiques 
diverses i de dife rents països. 
Dirigit bàsicament als professio
nals d 'aqu es t camp , fa un a 
descripció dels processos tècnics 
utilitzats i avalua els productes 
cartogràfics resultants, destacant 
els problemes més comuns en 
funció de les imatges i dels temes 
tractats. 



88 informacions 

EL p&:;;3~~r~~.;!~~~~oDd~I~To~~~'f;L~f~~ques nacionales ..... ... .................................. . 
Este aruculo presenta una aproximación a que fue el origen de los primeros parques 
nacionales y espacios proteg1dos en los Estacfos U nidos de América. A continuación se 
describe la evolució que ha sufrido desde su creación el Parque Nacional de Yellowstone, 
poniendo énfasis en los cambios ocurridos en los últimos años y en la situación actual. 

UNA BASE CONCEPTUAL PARA LA CARTOGRAFIA. 
Nuevas orientaciones para la era de la información (Discurso inaugural 
de la Asamblea General de la ICA. Bournemouth, Septiembre de 1991) .... ........... ............... . 
Este artículo expone las reflexiones del autor en torno a la cartografía contemponínea. 
Desde un punto de vista crítica, y sin renunciar a la incorporación Cie nuevas tecnologías, 
subraya el hecho de 9ue la cartografía es una disciplina que tendría que ser mas que una 
simple colección de tecnicas y que, a pesar de que sea una disciplina aplicada, tendría que 
desarrollar un corpus intelectual no aplicado. Destaca, también, el pape! que tiene la carto
grafía como medi o de comunicación y de transmisión de información en el· mundo actual. 

ESTUDIO DE LA DIN AMI CA DE REGENERACIÓN FORESTAL 
A PARTIR DE DA TOS DEL SATÉLITE LANDSAT-5 ............ .......................... ............... .. 
El artículo expone los resultados de un estudio sobre la regeneración forestal de areas afec
tadas por incendios forestales a l?artir de datos del satéhte LANDSAT-5, realizado para 
evaluar las ventajas que esta técmca puede suponer en el analisis y la valoración de areas 
quemadas. Se presentan l~s trabalos reali~a~~s y los resultados ob,teni1~>S en tres areas de 
Cataluña. Como concluswn se senala la viabihdad de la metodologia uuhzada. 

MAS AÑOS DE VIDA PARA TO DOS: MEJORES, ¿PERO? 
U na aproximación social a la morbididad y la mortalidad en Barcelona .............................. . 
El articulo analiza la mortalidad y la morbididad en la ciudad de Barcelona por distritos, y su 
relación con los niveles sociales y económicos. Hace una breve aproximac1ón a los estudios 
que se han llevado a cabo sobre este tema y, a continuación, presenta los datos referentes a 
las enfermedades mas significativas y a los parametros socio-económicos mas relevantes. 

LOS PASILLOS DE COLLBLANC-LA TORRASSA 1900-29. 
La esencia de un barrio dormitorio ................................. ........ ............................... ................... . 
El autor presenta y estudia un caso particular de construcción urbana de una parte de 
l'Hospitalet de Llobregat: los edificios denominados "pasillos" del barrio de Collblanc-la 
Torrassa. El artículo realiza, ademas de un analisis detallado de los edificios de este tipo 
que hoy existen, un estudio de como se originaron y de la evolución general de la morfo
logía urbana de este barrio desde principios ae siglo. 

PROCESOS Y FORMAS PERIGLACIALES EN LA MONTAÑA MEDITERRANEA. 
Del Pirineo a Sierra Nevada ......... ....................................................... ........................ .......... .... . . 
El artículo analiza la morfogénesis periglacial en el Pirineo Oriental y en Sierra Nevada. El 
autor hace una introducción general a fos conceptos relacionados con la dinamica perigla
cial y describe el paisaje actual de la areas afectadas por esta dinamica. La informac1ón 
presentada es el resultado de un estudio detallado de las formas y del modelado periglacial, 
realizado a partir de la observación y el analisis directos sobre el terreno. 

THE YELLOWSTONE NATIONAL PARK. 

ihi~ ':\l!~ei~e~~ ~~~~~~cahi~~~h~a~~·~i~i~f~he ii~~;·-;;~~i~~~¡·¡;·~~k~· ·;~d·¡;·~~~~~;~d· ·~¡;~~~~·¡~ 
the United States of America. lt also describes the evolution the Yellowstone National Park 
has been through since its foundation, emphasizing the !ast years and its present situation. 

A CONCEPTUAL BASIS FOR CARTOGRAPHY. 
New direccions for the information era (Keynote presentation 
to the ICA General Assembly. Bournemouth, september 1991) .. .... ............ ........................ .. 
This article points out some opinions given by the author about contemporary 
Cartography. F rom a critica! point of view and without rejecting the use of new technolo
gies, the author emphasizes the fact that Cartography is a discipline that should be more 
than a collection of techniques. He also points out that, even if 1t's an applied discipline, it 
should develop an intellectual non-applied body. He finally h1ghlights the role 
Cartography has as a communication and transmission media in the contemporary world. 

STUDY OF FOREST REGENERATION DYNAMICS 
BASED ON THE LANDSAT-5 SATELLITE DATA ................ ....... .......................... ......... . 
This article presents the results of a study on forest regeneration of areas affected by forest 
fires based on the LANDSAT-5 satellite data, done in order to evaluate the benefits this 
technique could imply when analyzing and estimating burnt areas. lt shows the works 
done in this field as well as the results obtained in three areas in Catalonia. As a conclusion 
it points out the efficency of the methodology used. 

MORE YEARS OF LIFE FOR EVERYONE, BUT BETTER? 
A social approach to morbidity and mortality in Barcelona .......................... ........... ............. . 
This article analyses mortality and morbidity in the city of Barcelona's districts related to 
the social and economical levels. lt summarizes briefly the studies carried out regarding 
this subject and presents some data concerning the most significative illnesses and the 
most outstanding socio-economical parameters. 

THE COLLBLANC-LA TORRASSA CORRIDOR 1900-29. 
The essence of a sleeping-quarter ..... ................... ...................... ........... ...................... ... ........... . 
The author studies ana shows a particular case of urban development of a part o f 
l'Hospitalet de Llobregat: the buildings called "corridors" of the Collblanc-la Torrassa 
quarter. He also carries out a full detail analysis of buildings of this kind that can still be 
found nowadays, of its origins an of the general urban morphology of this quarter since 
the beginning of the century. 

PERIGLACIAL PROCESSES AND FORMS IN THE MEDITERRANEAN 
MOUNTAIN. F rom the Pyrenees to Sierra Nevada .. .................. ............................. ........... .. 
The article analyses the periglacial morphogenesis in the Oriental Pyrenees and in Sierra 
Nevada. The author introduces in general terms the main concepts related to the perigla
cial dynamics and describes the present landscape of the areas affected by these dynam1cs. 
The information provided is the result of a full detail study of the forms and periglacial 
modelling carried out after the observation and fieldwork. 
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o es en una 
Aquesta i totes 

les publ icacions de la 
Generalitat, les trobareu 
a la nostra Llibreria. 
Un espai funcional, 
al centre de Barcelona, 
obert a tot el món. 

Que, a més, 
ofereix les publicacions 
més significatives 
d'organismes 
internacionals com 
l'ONU, la UNESCO, etc; 
i que disposa de 
servei de vídeo i de 
banc de dades 
informatitzat tant del 
Diari Oficial com de 
publicacions. 

Ara hi ha una 
Llibreria per a totes les 
nostres publicacions: 
la Llibreria de 
la Generalitat de 
catalunya. 
Veniu a conèixer-la . 

ml 
~ 

Generalitat de Catalunya 

Llibreria 

Palau Moja 
Rambla dels Estudis. 118 
08002 Barcelona 
Tels. 302 68 35 · 302 64 62 



INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CAT AL UNY A 
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ 

Teledetecció 
Les imatges 
emeses des 

de satèHit són 
rebudes per un 

sistema de 
procés d'imatges 
digitals en color 

que permet 
d 'una forma 

directa diferents 
tractaments de 

les mateixes. 

Laboratori 

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

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

Generalitat de Catalunya 
Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Balmes, 209·211 - Telèfon (93) 218 87 58 
Tèlex 98471 ICCBE- Fax 218 89 59-08006 Barcelona 

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. 

Centre de càlcul 
El Centre de càlcul , proveït de xarxes de sistemes 
cartogràfics digitals i de sistemes de procés d'imatge, 
constitueix la infrastructura que permet el tractament de 
totes les dades necessàries per a l'elaboració de la 
cartografia. 

• Mapes topogràfics • Fotografia aèria 
• Mapes temàtics • Llibres de contingut 
• Mapes de carreteres geocartogràfic 
• Mapes i guies • Atlas 

turístiques • Publicacions .de la 
•. Mapes i guies Generalitat 

excursionistes • Diverses publicacions 
• Plans de Ciutats oficials de l'estat 
• Ortofotomapes 8 414 774 701179 


