• Publicació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
• Es publica tres vegades l'any, els mesos de juny, setembre i desembre
• La seva difusió es realitza mitjançant l'Oficina de Distribució
i Vendes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
• Les tarifes de subscripció, incloses les despeses de correu, són les següents:
Subscriptors en formació (16 a 24 anys)
Espanya: 1 800 ptes/any; estranger: 2 625 ptes/ any
Subscriptors corporatius educacionals (universitats, escoles)
Espanya: 2 000 ptes/any; estranger: 2 825 ptes/ any
Subscriptors numeraris (públic i institucions en general)
Espanya: 2 250 ptes/any; estranger: 3 075 ptes/any

ANNEX
• Col·laboracions i articles: La «Revista Catalana de Geografia» dóna acolliment als
seus col·laboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en
definitiva, a totes les persones interessades a promoure l'avenç de la geografia i les
ciències de la Terra
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu
d'aquesta pàgina, i que siguin adreçades a la direcció de la «Revista>>
La «Revista Catalana de Geografia» publica lliurament les col-laboracions i articles
seleccionats pel seu consell de redacció
• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la
«Revista Catalana de Geografia»
Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209,
telèfon (93) 218 87 58. Tèlex: 98 471 ICCB E. Telefax (93) 218 89 59

• La «Revista Catalana de Geografia» és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món, en català.
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai, i han d'incloure
o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'il·lustració abundants (una per a cada dues
planes, com a mínim). Els articles han d'ésser acompanyats d 'un resum en català de
10 ratlles com a màxim
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han de sobrepassar
en cap cas els 5 fulls DIN A-4 d'extensió i no han de dur resum
La direcció de la <<Revista Catalana de Geografia» es compromet a examinar tots els
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de
llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai la <<Revista
Catalana de Geografia» es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit
hom vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques
als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats
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Catalunya i amb el món canviant que vivim.
En aquesta direcció, les Visions geogràfiques d 'aquest número són dedicades
a una reflexió sobre els problemes que avui troba la consolidació de la unitat
europea, que tant afecta Catalunya, com qualsevol altre país europeu i
extraeuropeu. L'autora és l'economista Carme Massana, especialista en temes
de propietat urbana i de mercat de treball, que afegeix a la seva visió professional
els seus punts de vista de ciutadana en una qüestió que no pot ésser aliena a
ningú i que ens afecta directament a tots. Parlar d'Europa avui i aquí és parlar,
sobretot, de Catalunya, per bé que a una escala global, del tot indefugible en
un Món cada cop més interconnectat. És aquesta visió pluriescalar tan
metodològicament pròpia de la Geografia la que ha volgut reforçar-se en
iniciar la Revista amb aquest article que, com sempre, esperem que orienti
cap a un debat tan necessari.
Els articles de Geografia són dedicats a dos temes ben diferents. El primer és
un article clarament metodològic que analitza els avantatges de l'aplicació de
les tècniques dels Sistemes d'I nformació Geogràfica al planejament urbà.
L'autora, Silvia Sobra!, és una geògrafa canària que aplica la seva experiència
al cas del centre històric de la ciutat de Las Palmas de Gran Canaria i en fa
un balanç força positiu. L'article és una continuació d'aquest tipus de reflexions
que manta vegada ja ha trobat ressò a la nostra R evista. El segon article és
una reflexió de geògrafs estrangers sobre Catalunya, fet que no sol ésser tan
habitual. Es tracta d'una nova versió d 'un article dels professors holandesos
Coen Wessels i Jan Mansvelt publicat als Geografisch Tidjschrift on, amb una
aproximació teorètica, s'analitza un tema tan important per a Catalunya com
l'ús de la llengua i la seva significació. Avui que el debat sobre l'estat present
i l'evolució futura de la llengua catalana és viu entre nosaltres, aquest tipus
d'aportacions foranes no poden sinó ésser-nos especialment útil.
Finalment, dintre la secció de Ciències de la Terra es publica un article del
nostre col·laborador ! gar Parra on fa una presentació sintètica de les dades
existents sobre l'evolució del paisatge vegetal al litoral mediterrani els darrers
8 500 anys. Es tracta d'una ambiciosa visió pa/eageogràfica basada essencialment
en les dades de la palinologia que contribueix a aclarir no sols problemes
històrics fonamenta ls, sinó que també aporta dades noves sobre un tema tan
actual com el del discutit canvi climàtic.
Amb les informacions sobre els darrers congressos i publicacions que han
arribat a coneixement de la redacció de la Revista i amb la presentació
bibliogràfica d'alguns llibres amb mapa realitzats a l'I nstitut Cartogràfic,
que vol contrapesar el menor tractament cartogràfic d'aquest número acaba,
com sempre, la Revista.
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Foto 2: Les muraJies de Maastricht, la ciutat holandesa famosa pel tractat que hi fou signat i enca ra no ap licat

(Foto: C. Carreras)

Foto 3: Les fronteres europees,
co m aq ue sta entre els

Països Baixos i Alemanya han de desaparèixer amb l'aplicació del
tractat de Maastricht
(Foto: C. Carreras)
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QUINS ESTATS UNITS EUROPEUS?
Carme Massana i Calvete
Professora titular d 'economia política.
Facultat de Ciències Polítiques.
Universitat de Barcelona

Europa unida: polèmica
Maastricht haurà provocat, si més no, que finalment
un gran nombre d'europeus s'hagin interessat, informat,
hagin discutit i opinat sobre el procés, iniciat fa ja molts
anys, de creació d'una Europa unida.
Als darrers anys s'ha accelerat el procés d'unificació
europea. Els problemes econòmics (recurrents durant les
dues darreres dècades), la forta competència dels EUA i
del Japó, els avantatges evidents d'una Europa unida, han
impulsat als darrers anys la integració a Europa.
Però, si fins ara era habitual l'escassa informació sobre
la política comunitària i el migrat interès de les autoritats
comunitàries per rebre el sup ort de la població (el
Parlament europeu, únic organisme de govern d'elecció
directa, és només consultiu), diverses circumstàncies han
motivat canvis en aquesta política. Entre les causes que
han influït en els canvis d'actitud de la població i de molts
governs respecte al procés d'unitat europea, en destacarem tres. Primera, els costos originats ja en diverses activitats econòmiques i en grups socials per a l'establiment
del mercat únic del 93, dins un marc de política econòmica en el qual dominen les directrius neoliberals. Segona,
les accions de protesta empreses pels grups de població
(pagesos, transportistes, ferroviaris, etc.) afectats per aquella política i que, en alguns casos, han tingut expressió
política i/ o sindical. Tercera, el temor al lideratge alemany
volgut per Alemanya, però en un context en què li és difícil assumir a causa dels problemes interns (originats per
la política adoptada d'annexió de l'Alemanya de l'est) i
en què es creen situacions (de recessió econòmica, de
violència xenofòbica) que desvetllen records d'un passat
que no ha de tornar.
Aquestes circumstàncies han impedit aquesta vegada
l'aprovació ràpida d'una proposta important com és el
Tractat de Maastricht (d'unió econòmica i monetària per
al 1997) pels respectius Parlaments dels països de la CE,
sense la consulta prèvia (directa o indirecta) a la població.
Aquests darrers mesos s'ha parlat i escrit més sobre
la CE que en tota la seva llarga història. En alguns països
s'ha realitzat un referèndum i en altres la discussió parlamentària s'ha realitzat després d'una àmplia informació a la població, de manera que els diputats podien i
havien d'expressar la voluntat popular. Lamentablement,
en el nostre país no s'ha seguit ni un procediment ni l'altre.
R.C.G. n ° 2 1 • sete m b re 1993 • vo lum VIII

En els països on hi ha hagut una discussió seriosa
sobre la construcció d'una Europa unida, s'ha evidenciat:
Primer: L'interès de la població per aquest tema. Hi
ha hagut, per exemple, un alt grau de participació en els
referèndums en un context de descens continuat de participació en les conteses electorals. Segon: El pes important tant del sí com del no a Maastricht. Cal, doncs, tenir
en compte i analitzar les dues posicions. Tercer: La voluntat europeista de la majoria de la població, ja que, sovint,
el no a Maastricht ha expressat la disconformitat amb el
procés actual d'unitat europea considerat poc democràtic i parcial, ja que no contempla la unitat política i social.
Atenció! Hi ha entre els votants del sí posicions crítiques
respecte al procediment i al tipus d'unitat proposats en
el Tractat. Quart: Hi ha, almenys, dues concepcions de
l'Europa unida que corresponen a dos models de política econòmica i, en definitiva, de societat.
El model actual d'integració europea, fortament inspirat en les teories neoliberals, es troba en dificultats, tal
com ho mostren les tendències recessionistes dels darrers
mesos, la crisi monetària d'aquesta tardor, les creixents
taxes d'atur, les dades sobre la pobresa. El mercat únic del
93 i l'eventual aplicació de la política monetarista dels
Tractat de Maastricht només poden agreujar la situació.
L'Europa que s'està configurant és l'Europa de dues velocitats, l'Europa dels grans mercaders i especuladors,
l'Europa que accepta la societat dual en què una part important de la població es troba o està en perill de trobar-se en
una situació de marginació econòmica i social de la qual
li és difícil sortir, l'Europa dels desequilibris regionals i
intraurbans creixents. En efecte, una anàlisi de les conseqüències econòmiques i socials d'aquesta política mostra
que beneficia: a) les multinacionals, b) les empreses molt
competitives, e) eis directius superiors i mitjans amb contractes estables d'aquelles empreses, i també la creixent
classe professional, i d) el capital especulatiu.
Les multinacionals europees guanyen mercat lliure,
llibertat de localització i de moviment de capitals i capacitat d'eludir tant les pressions fiscals com les reglamentacions respecte al mercat de treball dels diversos països
de la CE.
Les multinacionals no europees presents a Europa es
poden beneficiar d'aquells avantatges, encara que poden
témer una creixent competència de les multinacionals
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europees. Les opinions d'alguns prestigiosos economistes neoliberals, comJames Buchanan o Milton Friedman,
contràries a avançar en la unitat europea a partir del 93,
podrien expressar aquest temor.
El capital especulatiu tindrà més llibertat d'actuació.
És possible que algunes petites i mitjanes empreses molt
competitives i amb capacitat de transformació constant (de
productes, de qualitat, de disseny, etc.) aconsegueixin evitar el control de les grans empreses i puguin expandir-se.
La política d'unificació de mercats i de monedes, sense
una política d'unificació política i social és poc favorable,
en canvi, a: a) eis països de la CE menys industrialitzats,
b) els assalariats, e) els petits i mitjans empresaris competitius i, sobretot, els poc o gens competitius, i d) els
jubilats, aturats, desanimats, dones i joves sense una primera ocupació. Per què?
Als països de la CE menys industrialitzats, més pobres
i amb més reformes estructurals pendents, les condicions
exigides en el Tractat de Maastricht respecte al dèficit públic
i al deute públic, els dificultaran enormement tant l' adopció d' una política de modernització de l'economia (via
infrastructures, R+D, educació) com d'aconseguir la con-

> =12 %

4-8 %
<4%

No disponible

(Font: Eurostat: Statistiques rapides. Régions. /991 (3))

vergència dels paràmetres socials respecte als països més
industrialitzats. Només el dumping social (competència
via admetre una major inseguretat en el mercat de treball
i retribucions més baixes), fiscalitats molt baixes, l'incompliment de reglamentacions (respecte a l'ús del sòl, al medi
ambient, etc.) atrauran la inversió estrangera; fins quan?
Als assalariats. Si la CE no es dota d'una política social
pactada, es tendirà a produir una forta competència entre
els treballadors, l'empitjorament de les condicions de treball de segments importats de la població assalariada, i
creixerà la conflictivitat.
Als països del nord s'establirà una major competència pels llocs de treball poc o gens qualificats, tant amb
els treballadors del sud d'Europa, que sense traves legals
decideixin buscar-hi treball, com amb la mà d'obra barata procedent de l'est d'Europa, de l'Àfrica i d'Amèrica
llatina. Això significa salaris més baixos i pitjors condicions de treball per a una àmplia capa de treballadors, tant
si són nascuts al país com fora. Els actuals brots de xenofòbia poden ser només el preludi de l'enorme perill que
plana sobre l'Europa democràtica. Però, compte, perquè
analistes econòmics tan prestigiosos i influents com, per
R.C.G. n° 2 1 • sete mbre 1993 • volum VIII
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exemple, el senyor Henry Kaufman estan propugnant
precisament una política de mà d'obra barata per a garantir una reactivació econòmica sense inflació en els propers anys i obvien qualsevol referència als paràmetres
socials i polítics.
Els assalariats dels països del sud d'Europa estan i
estaran pressionats per acceptar, mantenir o empitjorar
les condicions de treball, per la necessitat de captar inversió (estrangera i autòctona). Però, també, experimentaran la competència tant dels treballadors europeus com
dels treballadors immigrants procedents de fora de la
Comunitat. Els treballadors europeus més ben formats
competiran, sobretot, en el segment del mercat de treball
qualificat, tant a nivell de gestors com de tècnics o d'obrers
industrials. Sembla assegurada la tendència a la baixa de
salaris, empitjorament de les condicions de treball i de
conflictivitat social.
Els petits i mitjans empresaris competitius, orfes d'una
legislació i intervenció eficaces de l'administració per a
garantir la competència als mercats (evitant la guerra de
preus, acords respecte a la repartició de mercats, etc.) tindran greus dificultats de supervivència i cauran fàcilment
R.C.G. n° 2 1 • sete mbre 1993 • vo lum V lll
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sota la dependència de les grans empreses. Tindran dificultats d'establir estratègies pròpies i seran afectats més
fàcilment per conjuntures econòmiques poc favorables .
L'únic camí, ja ho hem dit, és la transformació constant i
la reducció de costos.
Els petits i mitjans empresaris poc o gens competitius
estan abocats a la desaparició, per la creixent dificultat
d'obtenir el suport necessari per a la seva modernització
i vèncer la competència de productes més competitius, ja
sigui pels preus (productes procedents de Taiwan, Singapur,
etc.) o per la relació qualitat/preu (productes de la
Comunitat Europea). El creixement del nombre de fallides al nostre país n'és un exemple. Es mantindran únicament aquelles empreses que aconsegueixin proveir de certs
components les grans empreses amb preus a la baixa .. .
Els jubilats, els aturats, els desanimats (els que ja no
busquen feina), les dones, els joves, és a dir, tots aquells
que depenen de la política social via rendes, subsidis, ajudes donades per obtenir treball. Les repercussions sobre
aquests grups de població seran més greus als països del
sud on es parteix de dotacions inferiors, de taxes d'atur
més elevades i de taxes d'activitat baixes.
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País

Po blació
1.1.19'J2'

N aixements
(I 000)

Defuncions
(I 000)

( I 000)

Bèlgica
D inamarca
A lemanya
Grècia
Espanya
França
Irlanda

Itàlia
Luxemburg
Països Baixos
Portugal
Regne Unit
EUR12

Àustria
Finlàndia
Islàndia
Noruega
Suècia
Suïssa
Liechtenstein
EFTA
EEE

lO 022,0
s 162, 1
80 170,0
l O250,0
39 055,9
57 206,2
3 532,0
57 788,2
389,8
IS 128,6
9 845,6
57 642,0*
346 192,4

C reixement

Sa ldo

natural
(I 000)

migratori
(I 000)

126, 1
64,5
828,3
100,0
386,5
758,4
52,7
558,8
5,0
198,6
11 6,4
792,5

105,2
59,5
900,8
93,5
338,2
526,0
31,5
546,9
3,7
129,9
104,4
643,1

20,9
5,0
-72,5
6,5
48,3
232,4
2 1,2
11 ,9
1,2
68,7
12, 1
149,4

14, 1*
10,9
490,0
43,5
13,8•
80,0
-8,o•
34,9
4,2
62,8
-25,0

3 987,8

3 482,7

505, 1

728,0

-6,8*

C reixement
total
(I 000)

Taxes (per I 000 habitants)

Creixement
total

Natalitat

Mortalitat

C reixement
natural

12,6
12,6
10,4
9,8
9,9
13,3
15,0
9,7
12,9
13,2
11 ,8
13,8

10,5
11 ,6
11 ,3
9, 1
8,7
9,2
8,9
9,5
9,7
8,6
10,6
11 ,2

2, 1
1,0
-0,9
0,6
1,2
4, 1
6,0
0,2
3,2
4,6
1,2
2,6

1,4*
2, 1
6, 1
4,3
0,4*
1,4
-2,3*
0,6
10,8
4,2
-2,5
0, 1*

11,5

10, 1

1,5

2, 1

3,6

35,0
15,9
41 7,5
50,0
62, 1
3 12,4
13,2
46,8
5,4
13 1,5
- 12,9
156,2*

I 233, 1

Migració
neta

3,5
3, 1
5,2
4,9
1,6
5,5
3,7
0,8
14,0
8,7
- 1,3

2,7,.,.

259,7
4 273,6
8 644, 1
6 83 1,9
29,4

94,6
65,7
4,5
60,8
123,6
85,7
0,4

83,4
49, 1
1,8
44,9
95,0
62,5
0,2

11 ,2
16,5
2,7
15,9
28,6
23,2
0,2

58,7
13,8
1,0
8,0
25,0
56,9
0,0

69,9
30,4
3,7
23,9
53,5
80, 1
0,3

12,1
13,1
17,6
1{3
14,3
12,6
14,2

10,7
9,8
7,0
10,5
11 ,0
9,2
6,4

1,4
3,3
10,6
3,7
3,3
3,4
7,8

7,5
2,8
3,9
1,9
2,9
8,4
0,9

8,9
6, 1
14,5
5,6
6,2
11 ,8
8,7

32 928,8

435,3

-336,9

98,3

163,5

261,8

13,3

10,3

3,0

5,0

8,0

379 121,2

4 423, 1

3 819,6

603,4

891,5

1 494,9

11 ,7

10, 1

1,6

2,4

4,0

7 860,8

s 029,3

* Estimació Eurostat
{I) Per Itàlia s'ha valorat la població resident; pels Països Baixos s'ha comprès les correccions admin istratives
Taula 1: Moviment de la població el199 1 (EUR I2 i EFTA). Resultats provisionals

La proposta d'Europa unida vigent està configurant
una Europa amb importants problemes econòmics, desequilibrada, poc democràtica, insolidària_
C risi de valors en la creació d'u na Europa u nida
En plantejar-nos quin ha de ser el camí cap al futur,
cal, cada cop més, situar-nos en el marc de la Comunitat
Europea. Hem de tenir en compte, però, els canvis que
s'hi estan produint i que probablement s'hi produiran a
curt termini, derivats de la integració gradual dels països
de l'EFTA (Finlàndia, Suècia, Àustria ja ho han sol-licitat),
de Suïssa i d 'alguns països centreuropeus (Polònia, la
República Txeca, Hongria), i valorar quin pot ser el paper
d 'Europa en l' actual procés d'internacionalització de
l'economia, fruit, en gran part, de l'enorme pes que han
adquirit les multinacionals en els darrers vint anys.
Quin és el futur desitjable per a Europa? Les divergències existents es poden resumir en el dilema obert entre un
neoliberalisme cada cop més estricte i els partidaris d'un
Estat del benestar revisat i reforçat_ Els neoliberals defensen l'exclusivitat del mercat en l'assignació (distribució) de
recursos tant en el camp de la producció com en el dels
serveis. Els defensors d'un Estat del benestar renovat consideren que, junt a les forces del mercat, cal un Estat que
actuï de corrector de les ineficiències_del mercat derivades,
per exemple, de les situacions de control del mercat per
part dels monopolis, o de la incapacitat del mercat de satisfer la demanda (les necessitats) no solvent (sense poder

(Fo nt: Eurostat: Statistiques rapides. Population et conditions sacia/es. 1992 (/))

adquisitiu)-Reclamen la modernització de l'economia i de
la societat, reprenent el camí iniciat el1945, quan Europa
es va erigir en capdavantera en la consecució alhora de creixement econòmic, solidaritat i benestar_Es pot comprovar que darrera de qualsevol decisió de política econòmica,
de qualsevol opció de política econòmica, hi ha uns judicis de valors. Avui, però, es constata des de diferents àmbits
(culturals, polítics, sindicals, empresarials) una crisi de
valors_Aquesta afecta no tan sols la felicitat, el benestar
individual i col-lectiu, sinó que incideix, també, en el ren-

Figura 1: Població de ls països de la Comunitat Europea (1 de gener de 1991)
(Font: Eurostat: Statistiques rapides. Popu!tuion et conditions sociales. 1991 (J))
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climent de les persones en el treball, tal com ho han assenyalat, recentment, Umberto Agnelli o Daniel Goedenvert
(president del Comitè de direcció de Volkswagen) en el
Congrés Mundial de Direcció de Personal.
En el procés actual de canvi, de reestructuració d'Europa, s'han de prendre una gran quantitat de decisions. És
necessari i urgent analitzar els valors subjacents, revisar
els valors vigents, superar la crisi de valors, fer propostes
noves respecte a quins són els valors desitjables.
Des del punt de vista econòmic, trobem, per exemple,
el treball de S. Bowles i R. Edwards, Understanding Capitalism-Competition, Command and Change in the U.S.
Economy (traduït per Alianza Universidad Textos, 1990),
una proposta d'avaluació de l'economia a partir de criteris,
de valors com l'eficiència, la justícia i la democràcia.
El criteri d'eficiència és d'ús general, però la seva aplicació a l'anàlisi global de l'economia, de la societat, no és
gaire freqüent. Aquesta anàlisi global qüestiona, en bona
part, l'eficiència atribuïda a les economies, on es deixa que
el mercat actuï lliurement i exclusivament en l'assignació
de recursos. Per què? Perquè, per exemple, produeix malversació de dos béns tan importants com són els recursos
humans i el medi ambient. La malversació dels recursos
humans prové de les altes taxes d'atur tolerades d'acord
amb els principis neoliberals (acompanyades sovint de
capacitat productiva ociosa) i, de l'ús sovint ineficaç del
treball per raó de, per exemple, la infrautilització dels coneixements adquirits per la població, o de l'escassesa de mà
d'obra qualificada adequada a les noves formes de producció. Dins l'Europa, Espanya és un dels països on aquesta malversació de recursos humans és més elevada i és,
junt a l'escassa inversió en R+D (recerca i desenvolupament tecnològic), la causa de la baixa productivitat relativa aconseguida. És causa, també, de disparitats creixents
en la distribució de la renda, i de la inflació provinent de
les altes retribucions en el segment del mercat de treball
més qualificat on hi ha escassesa de personal ben format.
La malversació del medi ambient natural confereix
cotes creixents d'ineficiència a l'economia. Només dos
exemples que ens afecten ben directament. L'ús empresarial sense pràcticament límits, durant anys, de dos factors
escassos però gratuïts, com l'entorn natural i el curs dels
rius (com a claveguera) han afectat el turisme i els recursos hidràulics. Han comportat una davallada i un empobriment del turisme, important font de riquesa per a
Catalunya, i han obligat a la realització de costoses obres
d'infrastructura hidràuliques, que són costejades per tota
la població (pensem en els increments que se'ns han incorporat als rebuts de l'aigua en concepte de sanejament, etc.).
El criteri de justícia és sinònim d'equitat i està estretament lligat al de llibertat. L'anàlisi de la distribució de
la renda mostra, per exemple, les enormes desigualtats
existents i l'escassa llibertat econòmica de la població amb
ingressos baixos. En l'Atlas de Catalunya, editat recentR.C.G. n° 21 • sete mbre 1993 • volu m V III
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(Font: Eu rostat: Statistiqu es rapides. Population et condilions socia.les. 1992 (2))

ment per la Cambra de Comerç i Indústria, s'hi troben
algunes dades interessants referides al nostre país. La
diferència d'ingressos mitjans entre Espanya, Catalunya
i la Comunitat Europea és considerable: el1988, el PIB
per habitant d'Espanya era el 75% del de la CE i el de
Catalunya, el 85%. D'altra banda, el 1990 es produïa a
Catalunya una important desigualtat en la distribució dels
ingressos familiars: un 36,6% de les famílies tenien uns
ingressos anuals inferiors a 1 500 000 de pessetes (ingressos previs a la liquidació de l'IRPF), un 43,2% obtenien
entre 1 500 000 i 3 milions de pessetes i un 18,7% ingressaven més de 3 milions de pessetes. Les desigualtats en
l'oportunitat d'accedir a llocs de treball més qualificats i
millor remunerats, per raons de sexe o d'ètnia, són altres
exemples de la necessitat d'augmentar el pes del valor justícia en les nostres economies.
La democràcia en economia es refereix a si en la presa
de decisions econòmiques bàsiques (què, com, quan, on,
per què es produeix) i en el control del procés de producció participen les persones afectades. L'anàlisi, per
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exemple, del grau de participació i de control de la població en la presa de decisions i en el control de l'àrea econòmica tant del sector públic (que aEspanya representa el
39% del PIB i a França, el 50%) com del sector privat,
indica una participació indirecta en el primer per mitjà
del Parlament, i la manca de democràcia en el sector privat, tot i que en alguns països, com Alemanya o Suècia,
hi ha obert un procés lent cap a la participació: per exemple, dels treballadors en la gestió de les empreses o per
mitjà de les associacions de consumidors.
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On és el poder?
És innegable que vivim uns anys de canvis ràpids i profunds, tant en el mapa polític mundial, com en l'organització econòmica i social influïda pels canvis polítics i la
difusió dels avenços científics i tecnològics. L'automatització, la informatització, la biotècnica ofereixen noves i immenses possibilitats a l'home de controlar la societat i la naturalesa.
Però, cap on anem? Qui dirigeix aquest procés de
canvis? Quins mitjans s'utilitzen?
Cap on anem? Els polítics que governen, que ens governen, no en parlen. No ofereixen utopies i tampoc no donen
la informació necessària perquè la població pugui entendre quin significat té la política que estan adoptant (el desconeixement massa generalitzat al nostre país del contingut
i del significat dels acords de Maastricht n'és un exemple).
Tot fa pensar que hi ha poc interès perquè els ciutadans
disposin dels coneixements imprescindibles que els permetin endevinar quin és el tipus de societat que s'està configurant. És, doncs, cert que sota l'aparença de les utopies
socials i polítiques han cedit el seu lloc al desenvolupament
científic i tècnic; de fet, el pretès cientificisme i tecnocraticisme constitueixen una utopia volgudament disfressada?
És entre les files dels qui no manen i reflexionen lliurement des de diversos punts de partida on es poden trobar prediccions de cap on estem anant i propostes
alternatives. Alguns noms per a retenir: J.K. Galbraith,
M. Mattfelt, P. Lipponen, A. Nove, etc.
Qui dirigeix els canvis? És reconegut que als darrers
vint anys el poder de les empreses transnacionals ha crescut enormement. El gran pes adquirit per les grans companyies transnacionals, tant pel que fa a la presa de decisions
econòmiques com pel nombre de treballadors que depenen directament o indirectament (empreses satèl-lits)
d'aquestes, confereix a aquestes empreses un gran poder i
un caràcter més públic que privai:. Aquests grans complexos econòmics són capaços de controlar el desenvolupament científic i tècnic i influir en l'organització de l'economia
i de la societat. Remarquem, així mateix, la situació d'avantatge de les multinacionals enfront dels estats. El seu marc
geogràfic d'actuació és el món, enfront de la limitació
geogràfica fronterera (física i mental) de la majoria de
governs estatals i, també, de les organitzacions polítiques.
La manca de democràcia en aquestes empreses pot afec-
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Figura 3: Evolució de l'ocupació per sectors (1990- 199 1)
(Font: Eurostat: Statistiques rapides. Chamage. 1993 (2))
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(Font: Eurostat: Statistiques rapides. Population et conditions sacia/es. 1992 {4))

Figura 5: Taxa de variació anual mitjana dels salaris reals dels treballadors de la indústria
(Font: Eurostat: Statisliques rapides. Population et con ditions sociales. 1992 (4))

tar, disminuint-lo, el caràcter democràtic de les nostres
societats. Una actuació coordinada dels sindicats als diversos països es configura com un dels pocs contrapesos efectius al gran poder adquirit per les grans empreses que,
fàcilment, a més, eludeixen les normatives estatals.
Quins són els objectius d'aquests grans complexos
econòmics? L'obtenció de més rendibilitat i més poder.
Aquests objectius, d'altra banda, estan impregnant de
forma creixent l'egoisme, la insolidaritat, el consumisme,
el conformisme, el servilisme, el tant se me'n fa, etc.
Per a aconseguir aquests objectius, les multinacionals
utilitzen des de la planificació econòmica fins al control
de la informació, la liberalització del comerç internacional o la desregulació de les economies estatals. La planificació (tan criticada pels tècnics neoliberals) permet amb
el mercat (i el màrqueting) racionalitzar la gestió empresarial. El restabliment de la competència a nivell internacional permet disputar l'hegemonia a nivell internacional
R.C.G. n° 21 • sete m b re 1993 • vo lum VIII

i absorbir o empènyer a fer fallida empreses nacionals.
La desregub.ció de l'economia aconseguida permet actuar
molt lliurement a les transnacionals, tant en l'aspecte productiu (creació, desmantellament, mutació, trasllat
d'empreses amb els costos mínims), com finan¿er (utilització dels beneficis), com laboral (facilitat d'acomiadament, contractes precaris, etc.). Aquest interès pel
restabliment dellaissez-passer, dellaissez-faire fa pensar
que les multinacionals es troben en una posició de privilegi (quant a capacitat inversora, tecnològica, de comercialització, etc.) similar a la que va gaudir Anglaterra a
l'inici de la revolució industrial, quan la seva enorme
distància en el desenvolupament econòmic en relació als
altres països li conferia uns avantatges comparatius enormes en un mercat internacional lliure.
D'altra banda, aconseguir cotes més altes en el control
de la informació, la cultura, l'ensenyament és indispensable per a erigir-se en la mà invisible que guia els esdeveniments. Així, quan les teories neoliberals han fet forat i els
estats tendeixen a reduir la despesa pública, les despeses
en cultura, ciència, ensenyament, etc. són ràpidament retallades i l' apel-lació al patrocini d'empreses privades és cada
cop més freqüent. El finançament d'aquelles activitats des
de diverses formes (ajudes, escoles, fundacions, etc.) confereix a les firmes transnacionals un paper cabdal en la direcció del desenvolupament científic i cultural, en la difusió
dels coneixements, en la formació d'opinió.
U na avaluació dels resultats del ràpid procés de canvi
en què estem submergits permet afirmar que si bé a nivell
dels grans complexos econòmics s'han produït enormes
beneficis en els darrers anys, la crisi econòmica plana
damunt de totes les economies estatals i s'han generat
situacions i actituds d'incivilitat impensables fa uns anys.
D'exemples, en sobren. Pensem en la bona dosi d'indiferència o, en el millor dels casos, de desesperança amb
què la majoria de la població i dels governs contemplen
el creixement de la pobresa, el renaixement del nazisme,
l'esclat de confrontacions armades al centre d'Europa, la
fam d'àmplies capes de població al continent africà, etc.
Hom ha d'adquirir consciència de la responsabilitat
individual i col·lectiva respecte a la trajectòria que segueixen tant els avenços científics i tècnics com els canvis
socials, del fet que cal guanyar i no perdre graus de civilitat, que s'ha d'optar per un model de societat que permeti alhora aconseguir més eficiència, més justícia, més
democràcia, tant a nivell polític com econòmic. El projecte d'una Europa unida podria reforçar les possibilitats
de construir aquest model; però, perquè sigui així, cal
introduir canvis substancials en el procés obert fins ara.

L'Europa de tots
El model de construcció europea dominant és recelós respecte a la democratització de les institucions de
govern de la Comunitat Europea (CE) i permet que s'esti-
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(Font: Eurostat: Statistiques rapides. Population et conditions sociales. 1991 (7))

Figura 7: Evolució anual del consu m total per llar (1980- 1988), en termes constants 1980
(Font: Eurostat: Statistiques rapides. Population et conditions sociales. 1991 (7))

gui configurant una Europa amb importants problemes
econòmics, desequilibris i insolidaritats. Cal un model
alternatiu i possible que permeti construir l'Europa de
tots, el qual requerirà un canvi en els valors dominants i
un canvi en el marc teòric de la manera següent:
Un canvi en els valors, de manera que l'individualisme
i la insolidaritat siguin eradicats i substituïts pels valors
esmentats més amunt: l'eficiència, la justícia i la democràcia. L'eficiència global de l'economia que inclou, ho
hem vist, la mesura dels costos generals provinents de
la malversació del medi ambient o dels costos dels recursos humans infrautilitzats (atur, inadequada formació).
La justícia o equitat que contempla la necessitat de redistribuir la riquesa o de satisfer millor les necessitats individuals i col·lectives. La democràcia que reclama una
major participació de la població en la gestió i el control tant de les activitats del sector públic com del privat, via polítiques de concertació social (estat, empresaris,
treballadors) o de cogestió a les empreses com les experimentades ja a Alemanya o a Suècia, etc.
Un canvi en el marc teòric substituint el neoliberalisme per un combinat de keynesianisme i socialdemocràcia adaptat a les circumstàncies actuals. Les raons
d'aquest canvi teòric són:
Primera. La via del neoliberalisme ha demostrat ser
incapaç no tan sols de .garantir un creixement sostingut,
sinó, també, d'evitar la recessió econòmica i d'actuar per
afrontar a la pèrdua de benestar d'àmplies capes de població i l'augment de la conflictivitat.
Segona. Una política combinada de keynesianisme i
socialdemocràcia o socialisme (fórmula adoptada durant
anys al nord d'Europa i que cal adequar, potser, a la realitat actual), amb un sector públic que impulsi, orienti i
garanteixi tant la demanda efectiva (consum + inversió)
com el benestar social, podria tornar a fer compatible el

benestar i el creixement econòmic, tot evitant fluctuacions importants de l'economia.
Tercera. Només el sector públic pot plantejar-se i
resoldre els problemes que afecten globalment l'economia i la societat. Pensem en qüestions tan bàsiques com
l'educació (fonamental per a millorar l'eficiència, la productivitat i el benestar), la recerca i el desenvolupament
tecnològic (R+D), la preservació del medi ambient, la
reconversió de sectors industrials (que sovint afecten no
només empreses, sinó la riquesa i el benestar de comarques o de regions), la creació i la renovació d'infrastructures, la satisfacció de les necessitats col·lectives (educació,
sanitat, habitatge, seguretat), la llibertat d'expressió.
Quarta. Solament una política de pactes entre els diferents actors econòmics i socials (govern, patronal, sindicats) és capaç d'afrontar els conflictes entre els diversos
interessos i resoldre'ls de la millor manera per a tothom.

Figura 8: Evolució dc les despeses co rrents de pro tecció social (en % del PIB)
(Fo nt: Eurostat: Statistiques rapides. Popu/ation et conditions sociales. 1992 (4))
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Cinquena _Un canvi de la cultura de la guerra a la cultura de la pau pot ser desitjable, tant per raons polítiques
com econòmiques i ètiques_S'ha demostrat que, a banda
dels EUA, els països amb menys despeses militars
(Alemanya, Àustria, Suïssa, Suècia i Japó) són els que han
aconseguit creixements econòmics més grans i sostingutsSisena. La política de cooperació i de solidaritat ha de
substituir la política de competència a nivell internacional, de manera que puguin desaparèixer els forts desequilibris econòmics i socials a nivell internacional. Únicament
un consens cada cop més ampli a nivell mundial permetrà
la pervivència i l'èxit del model proposat a Europa, garantint els acords polítics a nivell internacional i els mercats
necessaris per a aconseguir un creixement més equilibrat
dins de cada país, dins de la CE i a nivell internacional.
L'aplicació d'aquest model exigirà canvis en el marc
institucional, la revisió dels objectius considerats prioritaris i l'articulació d'un conjunt de mesures que permetin aconseguir els objectius assenyalats.
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Respecte als canvis institucionals és urgent la democratització del sistema de govern comunitari, la cessió de
més àrees de decisió dels governs dels diferents països de
la CE al govern comunitari i l'apropament, en canvi, dels
òrgans de govern comunitaris a la població.
La democratització del sistema de govern comunitari és necessària perquè, malgrat les noves normatives incloses en el Tractat de Maastricht, la seva estructura i el seu
funcionament restaran encara lluny dels de les democràcies europees. El Parlament europeu, per exemple, únic
organisme d'elecció directa, continua no detenint la funció del poder legislatiu pròpia d'un estat democràtic, ja
que continua tenint la funció d'organisme consultiu del
Consell; el sistema de codecisió (del Consell i del
Parlament) inclòs en el Tractat, referit a certes decisions
del Consell, és embullat i lent.
El traspàs de més àrees de decisió dels governs de la
CE al govern comunitari faria possible acords i normes
d'àmbit comunitari que, tenint en compte les diferències
existents dins la CE, tractessin d'aconseguir una major
cohesió econòmica i social. Per contra, en el Tractat, tot
i que s'amplien de forma genèrica les atribucions de la
Comunitat, tot seguit s'hi introdueix el criteri de la subsidiari tat de la Comunitat respecte als estats membres. La
imprecisió en el text respecte a l'aplicació d'aquest criteri pot dificultar la presa de decisions per part de la
Comunitat, donar peu a litigis i introduir una lentitud
inoperativa a la labor legislativa de la Comunitat. Les dificultats en l'acord respecte al Fons de cohesió econòmica
i social proposat en l'anomenat paquet Delors li en són
un exemple viu.
D'altra banda, la descentralització dels òrgans de
govern comunitari, el seu apropament a la població, als
problemes concrets, és imprescindible per a garantir l' eficàcia en l'elaboració i l'aplicació de la política econòmica.
Cal conèixer bé quins són els problemes, quina és la realitat econòmica i social que es vol transformar, com es pot
incidir sobre aquesta realitat. La creació del Comitè de
les Regions, de caràcter consultiu, només pot evidenciar
aquesta necessitat i alertar, en alguns casos, respecte a la
dissociació entre les mesures adoptades pel govern comunitari i les problemàtiques reals d'àrees determinades. La
descentralització dels òrgans de govern està pendent.
Respecte als objectius prioritaris d'aquest nou model,
el creixement equilibrat és un dels objectius prioritaris,
en el sentit que sigui compatible no només amb l'estabilitat de preus i l'equilibri exterior (model neoliberal), sinó
que ho sigui també amb els altres objectius prioritaris
com són la plena ocupació, la disminució dels desequilibris regionals, l'augment en la satisfacció de les necessitats col·lectives, la millora en la distribució de la riquesa,
la millora en les condicions de treball, la democratització
de l'economia, la preservació del medi ambient, la solidaritat amb els països menys o gens desenvolupats.
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Cal dir que si bé el Tractat de Maastricht amplia els
objectius de la CE i inclou alguns dels objectius descrits
fa un moment (art. 2n del Tractat), els supedita, però,
immediatament (art. 3r) a les directrius d'una economia
de mercat oberta i de lliure competència en la qual els
"principis rectors són: preus estables, finances públiques
i condicions monetàries sòlides, i balança de pagaments
estable". Prioritza, per tant, la implantació d'una economia de mercat, la lliure competència i els equilibris a curt
termini per sobre de la resolució dels problemes estructurals que, d'altra banda, el model neoliberal ha demostrat no aconseguir de resoldre.
Quines mesures concretes cal adoptar? El model que
proposem és un model d'economia mixta on el mercat, en
el qual de cap manera no es pot afirmar que predomini la
lliure competència (vegeu, per exemple, l'obra ja clàssica
de K. Galbraith, El nuevo estada industrial), és corregit
per la intervenció de l'estat. Cal, doncs, a més d'un marc
institucional adequat i de la definició d'uns objectius, l'elaboració i l'aplicació d'un conjunt de mesures articulades
que permetin aconseguir aquells fins. Remarquem ara solament: Jr, que la planificació o programació econòmica a
mig termini ofereix unes expectatives clarament imprescindibles i, orienta, impulsa i corregeix el mercat; 2n, que
cal elaborar un conjunt articulat de mesures de política
monetària i política pressupostària (fiscal, de despesa pública), compatible amb el programa a mig termini i, que ofereix el marc adequat per a l'aplicació de les necessitats
polítiques microeconòmiques referides a aspectes concrets de l'economia que cal reformar (polítiques industrials, d'ocupació, d'infrastructures, de preservació del
medi ambient, culturals, educatives, socials, d'R+D, etc.).
Pensem, però, que no n'hi ha prou de tenir un bon
model. L'èxit d'aquest model depèn de la seva difusió i
acceptació tant dins les diferents comunitats europees
cbm en les distintes comunitats internacionals. Pensem,
per exemple, que només així s'introduirà la nova racio-

nalitat en la presa de decisions individuals i col·lectives o
s'evitaran els moviments de capital especulatius cap als
paradisos fiscals o als regnes de la indefensió social.
La difusió (i l'èxit) del model s'aconseguirà segons el
grau de llibertat d'expressió i l'existència tant de mitjans
de comunicació, que garanteixin una informació àmplia i
plural, com de fòrums de debat que permetin la formació
d'opinió. Depèn, també, de les possibilitats reals de participació de la població informada i amb opinió en la presa
de decisions i en el control de la política i de l'economia
via conteses electorals que estimulin la participació, referèndums, increment de la permeabilitat entre administració
i societat civil, creació de plataformes per al diàleg social
(com els consells econòmics i socials) o negociació col-lectiva a escala europea. La creativitat pot ser, també, una
bona eina per a aconseguir el canvi de model.
La transformació de les actuals institucions públiques
de la CE en una administració pública comunitària
democràtica, en la qual, per exemple, el Parlament europeu tingui les funcions legislatives pròpies dels estats
democràtics, és, evidentment, imprescindible.
L'eficiència, la justícia, la democràcia haurien de ser
alguns dels valors que prevalguessin en la construcció de
l'Europa unida. Però, ni el pla de convergència de l'Estat
espanyol, aprovat la primavera del1992, ni les reticències
d'alguns dels països més rics d'Europa respecte a la tímida política de cohesió social acordada a Maastricht, sembla que empenyin en la direcció del canvi de model.
Això no obstant, es configura, també, una perspectiva més favorable a la creació d'una Europa di<1 a dia més
de tots, per raó del canvi d'orientació en la política econòmica del país que encara exerceix el lideratge mundial.
L'arraconament del model neoliberal pel govern de B.
Clinton pot accelerar canvis significatius arreu.
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Foto 1: La ciutat de Las Palmas segons la primera ca rtografia històrica realitzada per Leonardo Torriani el1 590
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EL TRACTAMENT
DE LA INFORMACIÓ EN L'ANÀLISI
DEL CENTRE HISTÒRIC
DE LA CIUTAT DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
Silvia Sobral García
Doctora en geografia.
D epartament d 'A rt, Ciutat i Territori
Universitat de Las Palmas

Introducció
La utilització de sistemes d'informació en treballs
relacionats amb el planejament urbà, i en general amb
qualsevol àmbit que utilitza informació espacial, ha suposat un gran salt en relació amb els mètodes tradicionals
utilitzats per a l'ordenació i gestió del territori (RHIND, D.
I MOUNSEY, H., 1989). En primer lloc, perquè el maneig
d'una base geogràfica sustentada en la identificació i localització de cada una de les unitats d'anàlisi permet integrar i relacionar tota la informació i, en segon lloc, perquè la cartografia automàtica lligada a aquesta base de
dades fa possible l'expressió i la representació d'aquests
resultats.
En el cas que ara tractem, s'havia de provar i avaluar
un sistema d'informació en la fase d'anàlisi del Pla especial de reforma interior del centre històric de la ciutat de
Las Palmas de Gran Canaria: el barri de Vegueta. Aquest
barri és un dels sectors urbans més representatius de la
ciutat per la seva estructura urbana i pel patrimoni històric, però es troba afectat per un procés de decaïment
urbà, social i funcional, com també per la pèrdua d'identitat en relació amb la totalitat del sistema urbà.
Aquest nucli urbà, el més antic de Canàries -va ser
fundat el1478 per encàrrec dels Reis Catòlics-, de gran
interès pel seu valor històric i arquitectònic, és des que es
va fundar el centre residencial de les classes privilegiades
i seu dels organismes públics i religiosos (foto 1).
Aquesta funcionalitat es manté fins a l'acabament del
segle XIX, en què es produeix el seu afebliment com a centre administratiu, coincidint amb el creixement urbà que
experimenta la ciutat de Las Palmas arrel de la construcció
del Puerto de la Luz. Aquesta infrastructura dóna lloc a la
creació d'un nou sector més dinàmic, relacionat amb l'activitat portuària i comercial; aquestes funcions van determinar l'economia de la ciutat a partir d'aquest moment.
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Més tard, durant els anys seixanta d'aquest segle, el
desenvolupament dels serveis i el turisme inauguren una
etapa nova, caracteritzada per un ritme de creixement de
la població i urbà molt vigorós, el qual donarà lloc a la
gran expansió de Las Palmas. Davant d'aquest comportament demogràfic de la ciutat, derivat d'una alta natalitat i d'un balanç migratori de signe positiu, el barri de
Vegueta experimenta en aquests mateixos anys un feno men comú a tots els centres històrics: la pèrdua progressiva de població i un índex d'envelliment molt important.
La població de Vegueta passa de 8 229 habitants el1960
a 6 410 el1989, i el grup de més de 65 anys, un 17,5% de
la població total, arriba a percentatges que superen en
més del doble els de la ciutat, estimats en un 8%.
Tot això ha provocat l'enfortiment de la zona del
Puerto-Santa Catalina, seu de l'activitat terciària que
caracteritza la ciutat de Las Palmas, enfront del decaïment progressiu de Vegueta com a centre funcional.
Així, al contrari d' altres ciutats on s'ha mantingut una
bipolaritat funcional marcada pel desenvolupament del
centre històric, paral-lelament a nous centres més dinàmics, a Las Palmas les funcions bàsiques administratives,
culturals, cotnercials, i sobretot lúdiques, del centre
històric no s'han revitalitzat i han emigrat cap a altres
sectors urbans on l'existència d'un major impuls econòmic, en relació amb el port, i superfícies més idònies
per a noves funcions econòmiques han afavorit la seva
instal-lació (foto 2).
L'objectiu que ens vam plantejar en aquest treball va
ser oferir un diagnòstic minuciós i exhaustiu de les característiques morfològiques i funcionals d'aquest centre
històric, encaminat a facilitar la presa de decisions i a
millorar les directrius d'actuació. Per a això, utilitzem
un tipus d'anàlisi específica centrada en els aspectes
següents:
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Plànol 1: El teixi t urbà de Vegueta
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1. Els rangs propis del teixit urbà, com a primer pas per
entendre les claus d'ocupació i l'estructura física
d'aquest barri.
2. L'ocupació residencial i les característiques de l'habitatge com a elements indispensables per poder escometre, si és necessari, una política de renovació dels
edificis.
3. L'especialització funcional i els canvis registrats en el

Plànol2: L'estructura parceJ.Iària actual de Veguera
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tectura de Nantes (França) i destinat fonamentalment a la
investigació (PENEAU, J. P., 1990).
Aquest sistema informàtic, concebut únicament i
exclusivament per a la gestió de l'espai urbà i aplicat per
primera vegada a Canàries amb aquest treball, s'organitza al voltant d'un banc de dades espacial, associat a un
banc de dades alfanumèric, els quals queden relacionats
entre si per mitjà d'intefícies de connexió entre ambdues
informacions. La seva aportació principal és la possibilitat de manejar i relacionar un volum important de dades,
la seva versatilitat per ser utilitzat en la major part de les
fases d'anàlisi i una plasmació cartogràfica que permet la
comprensió visual del fenomen que es vol estudiar.

s'adjunta a aquesta documentació (GurMET PEREÑA,
1990), ens van oferir una cobertura molt completa per
reconstruir la morfologia i utilització d'aquest sector urbà.
La informació espacial i alfanumèrica es va organitzar
per al seu tractament informàtic en dues bases de dades
diferenciades i en cada una d'aquestes es van utilitzar les
variables relacionades amb els aspectes que es volien considerar. La primera base de dades, l'objecte d'anàlisi de la
qual va ser la parcel-la, es va constituir amb la totalitat
d' unitats de parcel-la que componen el barri de Vegueta
(1 134). La segona, relativa a illes i formada per les 71
unitats del sector, es va crear a partir de la globalització
automàtica dels valors parcel-laris pertinents.

L'organització de la informació u r banística
Aquest apartat es va centrar en la utilització de variables de tipus urbanístic adreçades a l'obtenció dels resultats proposats per recompondre les característiques morfològiques i funcionals d'aquest sector. Per a això, es van
utilitzar com a unitats espacials d'anàlisi la parcel-la i l'illa
de cases, les dades de les quals es van obtenir a partir de la
informació procedent de les fitxes de la Contribució territorial urbana del Centro de Gestión Catastral de
l'Ajuntament de Las Palmas de Gran Canaria.
Aquesta documentació relativa al sòl urbà, d'un valor
indubtable per a la planificació i gestió de la ciutat, tal com
han expressat Henríquez Hernandez, R. (1981) o Tatjer
Mir, M. (1982), va constituir la nostra font principal. La
pluralitat de les dades obtingudes, el detall que presenta la
informació relativa a la propietat urbana, atesa la unitat
d'anàlisi utilitzada, i la cartografia cadastral de base que

La tipologia de les variables
Les variables determinants dels principis bàsics proposats es van ordenar per a l'explotació informàtica
posterior en sis tipus: de localització, de qualificació
urbanística, físiques, morfològiques, temporals, sòcioeconòmiques i funcionals.
a) Les variables de localització feien referència a la identificació geogràfica de les unitats d'anàlisi, obtinguda
a partir de la digitalització de la planimetria cadastral
a escala 1:2 000. Permeten relacionar el banc de dades
alfanumèric i el d'objectes geogràfics, i així constitueixen la connexió entre el registre general d'atributs i la base cartogràfica. Les variables de localització utilitzades van ser les següents:
- identificació de la parcel-la/illa
- coordenada X
- coordenada Y
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Plànol4: Nombre d'habitatges
per illa
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b) La variable de qualificació urbanística enllaça cada unitat d'anàlisi amb les diferents formes de creixement
detectades dins d'aquest centre històric, demarcades a
priori amb l'ajuda de planimetria antiga i específica.
Aquesta dada va quedar assignada amb el nom següent:
- tipur (tipus urbà)
e) Les variables de tipus físic són les que atenen els valors
de forma, de dimensió i numèrics de les parceHes i
illes com a entitats físiques urbanes:
-superfície
- nombre de parceHes per illa
- parceHa mitjana per illa
d) Les variables morfològiques són les que relacionen la
parceHa i l'illa amb l'edificació:
-superfície ocupada
- superfície construïda
- superfície residencial
-superfície no residencial
-nombre de plantes
El tractament estadístic d'aquesta informació ens va
proporcionar uns altres valors:
-superfície lliure: superfície-superfície ocupada
-%de superfície ocupada: (superfície ocupada x 100)
I superfície
- % de superfície lliure: (superfície lliure x 100) I
superfície
- índex d'edificabilitat: superfície construïda I superfície
-% superfície residencial: (superfície residencial x
100) I superfície
- % superfície no residencial: (superfície no residencial x 100) I superfície
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e) Les variables temporals es vinculen al moment que es
construeix la parcel-la:
- any de construcció
f) Les variables sòcia-econòmiques tenen com a finalitat
conèixer l'ús i el tipus de propietat:
-habitatges en propietat
-habitatges de lloguer
-nombre total d'habitatges
- superfície mitjana de l'habitatge
g) Les variables de tipus funcional són aquelles que responen als continguts de la parceHa. Per a això vam
predre en consideració els usos de l'edificació i els
vam definir per plantes. Així mateix, vam recollir
l'existència de subterranis i la funció a què es destina
aquesta part de la construcció:
- ús de la planta baixa
- ús de la primera planta
-ús de la segona planta
-ús de la tercera planta
-ús d'altres plantes
-ús del subterrani 1
-ús del subterrani 2
-ús del subterrani 3
Prèviament a l'explotació estadística i cartogràfica d'aquestes dades va caldre realitzar un treball de
comprovació i eliminació dels errors que aquesta font
presentava, fonamentalment pel que fa a l'edat de
l'edificació.
Aquesta dada, de gran importància per seguir l'evolució i la consolidació de qualsevol sector urbà, però
R.C.G. n° 2 1 • sete mb re 1993 • volu m V lll
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PlànolS: Re lac ió nombre de
parcel·les/ habitatges
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encara molt més d'un centre històric, presentava molt
poca fiabilitat, fet que es va comprovar després de realitzar un mostreig i contrastar les dates del cadastre amb la
cronologia donada pel Catalogo de edificios del PGOU
de 1986 de Las Palmas de Gran Canaria.
Per a la realització d'aquest article i davant la impossibilitat de plasmar-hi tots els aspectes considerats en el
document definitiu, referits a cada un dels elements
d'anàlisi, vam optar per seleccionar les variables que .vam
considerar més significatives. A continuació, en fem un
comentari.
Els resultats cartogràfics
El desenvolupament i l'enfocament de l'anàlisi efectuada sobre les dades van ser fonamentalment de tipus
cartogràfic, de manera que el tractament gràfic i visual de
la informació va constituir l'element analític central
d'aquest treball.
Prèviament a la confecció de mapes que representessin els valors adoptats per les variables escollides per a
aquest treball, es va procedir al tractament estadístic
d'aquests atributs. L'elecció dels diferents intervals per a
l'elaboració de la llegenda associada a les variables es va
resoldre un cop proporcionats els resultats estadístics
sobre la distribució i la freqüència dels valors mitjans,
mínims i màxims. A partir d'aquí, es va optar pels agrupaments més característics.
Vam optar per l'alternativa gràfica de construir un
mapa imatge per a cada variable. No obstant això, en
alguns casos, les relacions entre diferents atributs va ser
indispensable per explicar o enriquir algun punt o qüesR.C.G. n ° 2 1 • setembre 1993 • volum VIII
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tió, i consegüentment es van realitzar mapes amb dues
llegendes, en què s'utilitzava per a la cartografia, o bé la
trama i el color, o bé el color i els símbols.
La realització dels plànols es va escometre seguint el
que Esteban i Noguera (1984) anomena "sistemes d'ordenació", és a dir tots aquells paràmetres que serveixen per
conèixer la "unitat tipus": en el nostre cas la parcel-la i
l'illa.
Els plànols morfològics
El primer plànol realitzat dins d'aquest apartat va
ser el del Teixit urbà (plànol I), seleccionant per a això la
variable tipur a què havíem assignat tres valors diferenciats en funció del tipus de creixement urbà: el nucli primitiu, la zona central i el sector sud. Aquest plànol va
constituir un referent físic i morfològic vital per situarnos dins d'aquest centre històric i comprendre les claus
d'organització i estructura física que presenta la trama
urbana actual.
La variable superfície de la parcel·la va fer possible
l'elaboració de l'Estructura parcel-lària actual (plànol2),
diferenciant les parcel·les més significatives en nombre i
en dimensió. La seva anàlisi ens va revelar una estructura parcel·lària heterogènia, com correspon a un teixit
urbà constituït durant gairebé cinc segles, encara que
amb una unitat morfològica clarament representativa: la
parcel·la de superfície compresa entre 100-300 m'. La
seva localització se circumscriu a tota aquesta àrea urbana, encara que sobresurt al nucli fundacional, caracteritzat per una trama de parcel·la molt reticulada a causa
d'un procés de producció de sòl rudimentari i sense pre-
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Plànol 6: Relació superfície residencial/ no residen-
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figuració planimètrica, i a la zona de l'Eixample, de creació més recent i amb una estructura parcel-lària més regular i homogènia.
La relació entre la Superfície d'illes/nombre de parcel·les va ser el paràmetre que vam analitzar a continuació (plànol 3). Per a la seva elaboració vam utilitzar la
trama i els símbols, diferenciant els intervals pel color i la
mida, respectivament. L'estudi d'aquest plànol ens va
mostrar com l'illa tipus d'aquest barri també és de petita dimensió, inferior als 5 000 m', amb una localització
que respon a un criteri similar al de l'estructura
parcel-lària, i són, en general, els sectors que presenten
una organització més fragmentada els que també mostren
les illes més petites.
Els plànols relatius a l'ocupació residencial
L'ocupació residencial va ser l'apartat següent que vam
abordar. Es van elaborar una sèrie de plànols en relació
amb aquesta temàtica: el primer va ser el Nombre d'habitatges per illa (plànol4). Atès que la distribució dels habitatges no responia a una regla clara, vam decidir posar en
relació aquest paràmetre amb altres factors que poguessin
esclarir les claus de l'ocupació residencial de les illes. Els
valors que vam prendre a l'efecte de comparació van ser la
Relació nombre de parcel-les/habitatges per illa i la Relació
superfície residencial/no residencial comptabilitzat en
cadascuna d'aquestes unitats urbanes (plànols 5 i 6).
La lectura d'aquests tres plànols ens va revelar com
alguns sectors, en concret el corresponent al nucli antic,
han conservat una densitat d'habitatges per illa menor
que l'àrea més recent a causa del manteniment de la tipo-
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logia d'edificació tradicional, constituïda per habitatges
unifamiliars, i la major incidència d' activitats no residencials. Això mateix passa al sector nord amb un teixit
antic constituït per illes de parcel-les de superfície major
i un tipus de construcció constituït per grans mansions,
palau ets, edificis públics, etc., fet que redueix ·notablement el nombre d'habitatges per illa.
La Relació habitatges de propietat/lloguer (plànoll) va
donar com a resultat un predomini clar de la propietat
sobre el lloguer. Això s'explica per l'antiguitat i la manca
de renovació immobiliària que caracteritza aquest sector
de la ciutat en relació amb altres de més recents i de dinamisme major. Aquesta manca de mobilitat residencial
reflectiria, així mateix, la improductivitat d'aquestes propietats, ja que els canvis d'ús del sòl constitueixen una
mesura indirecta del càlcul de rendabilitat de les finques
urbanes (TATJER MIR, 1982).
La Superfície mitjana de l'habitatge per illa, resultat de dividir la superfície residencial de l'illa pel nombre total d ' habitatges que apareixien en cada una
d'aquestes, va ser un altre dels plànols que vam elaborar (plànol 8). A partir d'aquest vam poder constatar
com l'habitatge que més es repeteix és el comprès entre
100-200 m' . No obstant això, a les illes més petites,
corresponents a la zona més recent, l' habitatge presenta una superfície mitjana una mica més petita, entre
1-100 m', fet que és lògic si tenim en compte la superfície menor de les parcel·les en aquest sector. Així
mateix, s'observa com algunes illes de la zona nord,
coincidint amb aquelles on la fragmentació parcel·lària
és menor i la tipologia d'edificació continua sent uniR.C.G. n° 2 1 • setemb re 1993 • volu m V III
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Plànol 7: Relació habitatges de
propietat/lloguer
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Els plànols funcionals
Per acabar, es van abordar les característiques funcionals
de l'edificació a nivell de parceHa i planta baixa. Per a aquest
fi es van elaborar els Usos del sòl. Planta baixa (plànol9) utilitzant els valors corresponents a l'esmentada variable.
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familiar, acullen un tipus d'habitatge de sup erfície
major, amb una mida mitjana que volta els 300m' .
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L'examen superficial d'aquest plànol pot fer pensar
que Vegueta és un barri d'una gran importància funcional, com es desprèn del nombre d'establiments productius que apareixen repartits per tota la trama urbana. Ara
bé, l'anàlisi detallada d'aquests usos, contrastada amb
una tasca de camp exhaustiva, ens va deixar veure que es
tracta, en la major part, de funcions estancades i menys
dinàmiques que les de la resta de la ciutat.

Plànol 8: Superfície mitjana de
l'habitatge per illa
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Així, per exemple, l'activitat comercial, molt important quantitativament, apareix representada per establiments, en la major part, antiquats i estancats en relació
amb l'activitat comercial d'altres zones de la ciutat, ja
que és un comerç minorista, divers i atomitzat per la
concentració i morfologia del parcel-lari històric.
Els tallers i magatzems que es van localitzar d'una
manera força homogènia per tota la trama urbana posen
en evidència un passat històric artesanal de petites indústries familiars de producció i comerç, però que avui dia
ha desaparegut. Actualment ha quedat reduït a la reparació de cotxes.
L'única funció que es pot destacar és la presència
d'oficines i despatxos. Aquest és un fenomen que s'hi
registra des de fa uns anys relacionat amb la reconversió
funcional d'algunes edificacions terciàries de caràcter
eminentment jurídic. Ha contribuït a aquest fet, d'una
banda, la localització d'institucions relacionades amb
l'Administració de Justícia i, de l'altra, l'adequació de la
tipologia d'edificació per a la implantació d'aquest tipus
d'activitats terciàries.
Conclusions
Com a conclusió d'aquest article en què s'ha intentat
avaluar els avantatges que suposa la utilització d'un SIG
en un treball relacionat amb el planejament urbà, hem
d'assenyalar que aquesta eina de treball i els resultats
obtinguts amb aquesta ens resulten d'una gran utilitat,
sobretot per l'escala elegida, perquè han permès vincular
les entitats espacials que havíem elegit amb les seves fonts
d'informació i per les possibilitats de comparar i relacio-
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nar els índexs i valors de les variables utilitzades. Tot
això incideix favorablement en qualsevol treball, ja que
multiplica els recursos instrumentals de les anàlisis urbanes, en millora el nivell de detall i enriqueix les propostes d'actuació.
En el nostre cas, aquestes propostes es van centrar en
el canvi de paper que podia assumir aquest barri en relació amb tot el sistema urbà, però sense alterar l'estructura urbana actual i sent compatible amb la conservació
del patrimoni històric heretat. Es van assenyalar les directrius d'actuació prioritàries següents:
1. Atraure nous habitants a la zona mitjançant la millora dels habitatges i la renovació d'edificacions antigues; també es contempla, en el supòsit de grans habitatges, una possible subdivisió, mantenint en tots els
casos els referents formals i tipològics dels immobles
protegits per a nou ús residencial.
2. Revitalitzar l'àrea, incorporant-hi nous usos terciaris
compatibles amb l'ús residencial, com per exemple
els universitaris, administratius, associatius, etc., recolzats en condicions econòmiques i legals favorables
que incrementin l'atracció de la iniciativa pública i
privada.

D ata de recepció de l'original : 02.93
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Introducció
Malgrat haver patit polítiques fortament centralistes
durant més de dos segles i mig, Espanya mai no ha esdevingut un país culturalment unificat. L'espanyol estàndard (castellà) encara no és la llengua vehicular per a una
part considerable de la població de Catalunya, el País
Valencià i les Illes Balears, on també es parla català. Al País
Basc i a Navarra, i també a Galícia, es poden sentir parlar
llengües minoritàries com el basc i el gallec. A Catalunya,
però, el nivell d'acceptació de l'espanyol estàndard en la
vida quotidiana és el més baix de totes les regions espanyoles. L'exposició a llarg termini a una estandardització
lingüística reforçada pel govern central no ha convertit els
habitants de Catalunya en espanyols de raça.
Després de la restauració de la democràcia parlamentària l'any 1977, es va garantir l'autonomia regional
a les 17 regions espanyoles, encara que es va dotar d'una
autonomia relativament major aquelles regions en què
s'esperava una oposició ètnico-regionalista envers les
tendències centralistes. Catalunya va entrar, doncs, en
una nova era de política autonòmica i va esdevenir més
·independent del govern central instal-lat a Madrid que
cap altra regió (SOLÉ-VILANOVA, 1987). Culturalment,
la Generalitat -que és tal com s'anomena el govern regional- va imposar lleis per a fer reconèixer el català com a
llengua oficial. Durant els anys 80 es va posar, i encara es
posa avui dia, un fort èmfasi en la catalanització de la
societat (LAITIN, 1989). El fet de centrar-se en la catalanització mostra el tret principal del nacionalisme català
que sempre ha considerat la llengua com un "valor clau"
(CONVERSI, 1990; LOYER, 1990). De resultes d'una política de "normalització lingüística", la ràdio, la televisió i
l'educació són cada cop més en català (CARDÚS, 1989:
337-341; D E RIQUER PERMANYER, 1989:418).
La catalanització, però, té lloc en una regió parcialment castellanitzada. Els segles d'exposició a la llengua
castellana dominant han deixat empremtes. La integració
administrativa i infrastructural de Catalunya dins de
l'Estat Espanyol han vingut acompanyades de la introducció de l'educació castellana. A Catalunya, la difusió
del castellà a través del sistema educatiu es va iniciar a les
ciutats i ha acabat per arribar finalment a les àrees més
aïllades. Ser catalanoparlant pot ser considerat com una
R.C.G. n° 21 • setembre 1993 • volum V III

manca d'assimilació de la cultura dominant (castellana),
la qual cosa pot interpretar-se com una manca de comunicació social a nivell d'estat (DEUTSCH, 1966:120).
L'orientació cap a la cultura local és un factor crucial per
a preservar la llengua: "l'assimilació entre persones fermament arrelades a les seves pròpies comunitats i els
seus entorns autòctons se sol donar de manera molt més
lenta que no pas entre una població mòbil ... " (DEUTSCH,
1966:162). A Catalunya, aquest aïllament de la resta
d'Espanya ha influït certament en l'assimilació de la cultura espanyola. Les múltiples muntanyes que hi ha han
representat sempre un obstacle per a la comunicació amb
el món exterior, i l'elevada proporció de població catalanoparlant a les àrees rurals, més que a les urbanes, implica una relació entre l'aïllament i el fet de ser catalanoparlant (CARDÚS, 1989; CENSO LINGÜÍSTICO, 1981, 1986;
vegeu la figura 1 per a la geografia lingüística).
En aquest article, intentarem analitzar la relació entre
l'aïllament i el fet de ser catalanoparlant. La hipòtesi

Figura 1: Catalun ya, catalanoparlants(%), comarques 1986
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principal de la qual partirem és la següent: com més aïllada es troba de la xarxa de comunicacions i transport una
localitat o zona determinada, més elevada és la proporció
d'habitants catalanoparlants. Aquesta relació s'analitzarà
tant a nivell de comarca com a nivell de municipi.
Quan s'interpreten els resultats de la investigació,
hom s'adona que l'aïllament no és sinó una de les variables que poden explicar la persistència del català. Altres
fenòmens que poden ajudar a explicar la proporció de
catalanoparlants són la instauració del sistema administratiu, l'educació, la immigració, la comunicació de masses i la dialectologia local. La instauració del sistema
administratiu té els seus orígens en les reformes de 1717
que van donar com a resultat, uns anys després, un canvi
dels registres municipals de català a castellà. La major
part de la correspondència pública va començar a fer-se
en castellà tal i com va succeir, a causa de la imposició
centralista i de manera creixent, amb una gran part de la
comunicació en la vida pública (ROSSINYOL, 1974: 205231 ). Les escoles tenien els continguts curri cu lars totalment en castellà des de començaments del segle XVIII,
moment en què l'assistència a l'escola no estava generalitzada ni de bon tros, i això va durar fins a aquest segle,
abans que s'establissin escoles d'ensenyament primari a
la majoria d'àrees aïllades. Caldria no sobreestimar, però,
la seva influència en la castellanització tenint en compte
la baixa qualitat de les escoles públiques, especialment les
situades en àrees remotes. Catalunya, pel fet que és la
regió econòmica clau d'Espanya, ha atret una gran quantitat de treballadors de l'Espanya castellanoparlant. Entre
1950 i 1980, la població de l'aglomeració de Barcelona ha
crescut més del doble, i s'ha estabilitzat al llarg dels anys
80 en 4 milions d'habitants. La majoria d'aquest creixement demogràfic és degut a la immigració', especialment
d'Andalusia, regió que no és catalanoparlant. Així doncs,
la immigració ha reforçat l'element no-català en les àrees
amb millors comunicacions de Catalunya (STRUBELL i
TRU ETA, 1981; R EIXACH, 1985; CARDÚS, 1989;
HERNANDEZ i MERCADÉ, 1986 ). El paper dels mitjans de
comunicació de masses ha estat, però, l'oposat al de la
immigració. Fins a l'any 1983, la ràdio o la televisió estaven dominades per la cultura castellana, un domini que
era quasi absolut durant la dictadura de Franco (19391975) (CARDÚS, 1989). Fins i tot en llocs remots, els
transmissors permetien rebre programes de ràdio i televisió, i contribuïen a reduir l'efecte de l'aïllament.
Finalment, a la regió aranesa, de només 6 000 habitants,
el dialecte local no és d'origen català, sinó més estretaNota:
I. Nota de traducció: A l'article es parla d'immigració en el sentit que s'ha uti-

litzat durant els darrers anys, és a dir, la immigració del sud d'Espanya cap a
Catalunya, si bé caldria parlar de migració, ja que es fa referència al desplaçament d' un flux de població que es dóna a l'interior del mateix país.

ment relacionat amb el gascó. L'aranès, però, ha persistit
malgrat les influències del català i del castellà. Malgrat que
hi ha altres fenòmens que poden ajudar a explicar la geografia lingüística del català, creiem que la comunicació
encara constitueix un element important per entendre
aquesta geografia fins i tot actualment. Sahlins, autor
d'un estudi històric excel·lent de l'àrea de la Cerdanya, als
Pirineus catalans, ha comentat arran de la construcció
l'any 1985 del túnel del Cadí: "Una revolució d'aquest
tipus, pel que fa al transport i la comunicació, constitueix
una etapa important en el procés d'integració i assimilació nacionals" (SAHLINS, 1989:285).

Fonts
Les dades utilitzades inclouen característiques lingüístiques extretes del cens lingüístic (CENSO LINGÜÍSTICO, 1986) i característiques de l'aïllament. Les
dades del cens han estat generosament proporcionades
per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Les dades digitalitzades de l'Institut permeten combinar el grau de
coneixement del català amb l'estatus d'immigrant, l'edat,
el sexe i el nivell d'educació fins i tot, en la unitat administrativa geogràfica més petita: el municipi.
La informació del cens, pel que fa al domini del
català, es basa en qüestions que demanen als entrevistats
la seva capacitat de parlar, llegir o escriure el català. Amb
tot, aquesta capacitat no implica automàticament que els
entrevistats (tots membres d'un nucli familiar i de dos o
més anys d'edat) que afirmen parlar català siguin catalanoparlants natius. També poden ser castellanoparlants
que tenen el català com a segona llengua. A més, aquesta capacitat és una capacitat que hom afirma tenir ell
mateix. Pels estudis sociolingüístics que s'han fet
(STRUBELL i TRUETA, 1981 ), se sap que la proporció de
catalanoparlants natius respecte del cens de població és
inferior al percentatge del cens. El 1975, el cens de la
província de Barcelona, que incloïa dades sobre la llengua
que es parlava a casa, mostrava una llacuna entre la proporció relativa a la capacitat de parlar català (53%) i la del
català parlat a casa (42%) (REIXACH, 1985:39). Malgrat
tot, aquests estudis revelen que les dades del cens relatives al coneixement del català reflecteixen la distribució
geogràfica dels parlants natius, encara que en proporcions més baixes que les del cens (REIXACH, 1985). En el
cens, s'han utilitzat les categories següents en la resposta a la pregunta:
1. no parla català,
2. entén el català, però no el parla,
3. parla català,
4. parla i llegeix català,
S. parla, llegeix i escriu català,
6. desconeguda/altres.
La suma total de les classes 3, 4 i S inclou totes les persones que poden parlar català, i a les quals es fa referència
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com a catalanoparlants. La proporció de catalanoparlants
en una població municipal es considera com l'indicador
per la proporció de catalanoparlants natius. Les primeres
dues categories no parlen català. La suma total dels qui no
són catalanoparlants en cada total de població dels municipis reflecteix la proporció de castellanoparlants natius.
Atesa l'extremadament baixa próporció de la categoria
"desconegut/altres" (0,6 x 1 000), aquesta categoria no
serà tinguda en compte en la nostra anàlisi.
La interpretació dels indicadors de llengua no és
l'únic problema que hi ha en relació amb les dades del
cens. Un altre problema és saber quines poblacions
municipals haurien de relacionar-se amb el domini del
català: tota la població del cens o subpoblacions més
específiques? En aquest estudi, analitzarem les poblacions següents:
1. La població del cens, per exemple, totes les persones
que tinguin 2 anys o més. Aquesta població inclou un
gran nombre d'immigrants, particularment als municipis de l'aglomeració de Barcelona. Per a posar a
prova la nostra hipòtesi sobre l'aïllament com a factor
preservador del català, aquest grup no és segurament
gaire adient perquè un nombre elevat d'immigrants, és
a dir, de no-natius, podria distorsionar el model de
. parlants natius exposats al castellà. Així doncs, definirem un segon grup de catalans autòctons.
2. Catalans. En aquest grup s'inclouran totes les persones nascudes a Catalunya. A aquest grup de procedència local s'hi afegiran els immigrants que hagin
nascut'al País Valencià o a les Illes Balears per l'elevada proporció de catalanoparlants que hi ha en aquestes regions d'origen (per exemple, la diferència que hi
ha entre el dialecte català d'aquestes regions de procedència i el català és molt més reduïda que la que hi
ha entre castellà i català). L'inconvenient principal
d'aquest grup és que la població pot incloure un nomR.C .G . n° 21 • sete mbre t 993 • vo lum V III

bre significatiu de descendents d'immigrants d'origen
no català que s'han mantingut castellanoparlants.
3. Catalans de tercera edat. Aquí s'inclouran totes les
persones de 65 anys cap endavant .. La immigració
massiva va tenir lloc durant els anys 60 i principis dels
70 ifigura 2), i la majoria d'immigrants (un 65%) pertanyien a grups d'edat entre els 16 i els 45 anys. Així
doncs, la majoria.d'immigrants no estan inclosos en
aquest grup. El grup de tercera edat exclou l'aclaparadora majoria de fills d'immigrants, descendència que
és força considerable tal com podem constatar en una
típica ciutat satèl-lit com Cornellà de Llobregat, on el
1969 hi havia més del90 % de població d'immigrants
i el1986 el60% (DE RIQUER PERMANYER, 1989:354;
C ENSO LINGÜÍSTICO, 1986).
La dimensió de l'aïllament s'ha introduït en el
Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de la Facultat de
Ciències del Medi Ambient de la Universitat d'Amsterdam amb l'ajut de:
- 4 mapes de l'Instituto Geografico Nacional (1980,
1:200 000/ projecció el-lipsoïdal UTM), que contenen
l'actual xarxa de transports, la localització de les poblacions i els límits de les comarques,
- un mapa de carreteres del RACC realitzat durant la
Segona República (1931-1936),
- les característiques de l'aïllament de la xarxa de transports empíricament calculades, basades en les dades
sobre la velocitat de conducció en certs segments de les
carreteres (Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, 1986).
Per a fer-ho, només s'han digitalitzat les localitzacions de municipis amb un cens de població superior als
10 000 habitants per tal de simplificar els processos d'anàlisi. Aquests municipis tenen un contingent d'habitants
que correspon al 80% de la població de Catalunya, i es
poden reconèixer fàcilment sobre el mapa com a poblacions diferents.
Fins a la introducció de les telecomunicacions, el
contacte amb el món exterior es produïa a través de la
xarxa de transports. Particularment pel que fa a la xarxa
de carreteres, analitzarem la més important i més antiga
de totes. Els mapes de províncies de 1980 i l'estudi
d'accessibilitat de la xarxa de carreteres, fet per la
Generalitat, proporcionen una informació valuosa sobre
les característiques principals de l'accessibilitat respecte a
l'aïllament avui dia. Amb tot, la castellanització s'ha produït des de fa algun temps, i els catalans que tenen més
d'una certa edat van estar probablement exposats al castellà quan la xarxa de comunicacions no estava tan desenvolupada com avui. Així doncs, el mapa dels anys 30 del
RACC s'ha utilitzat per a elaborar un mapa de l'aïllament
relatiu dins de Catalunya. Aquest mapa reflecteix el món
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de l' automobilisme durant els anys 30, però no s'hi han
utilitzat els elements corresponents a la xarxa ferroviària,
ja que durant el període de transport pre-automobilístic,
el transport per tren va ser important, però aviat va ser
substituït pel transport motoritzat per carretera i, d'altra
banda, la forma de la xarxa ferroviària és semblant a la de
la xarxa de carreteres.

de centralitat, s'han utilitzat la definició de gràfics i el
paquet d' anàlisi GRADAP per a calcular els índexs de
centralitat de les poblacions.
El GRADAP proporciona el càlcul tant de la centralitat dels punts en un gràfic (centralitat de punts) com
la centralitat del gràfic com a conjunt (centralitat de gràfic) . En aquest estudi els índexs de centralitat de punts
han resultat ser especialment interessants. Basant-nos en
les classificacions teòriques de Freeman (1979) i de
Hoivik i Gleditsch (1969), podem calcular quatre tipus
d'índexs de centralitat de punts: adjacència, contigüitat,
distància i índexs d'estatus. En aquest cas, hem utilitzat
un índex d'estatus per l'avantatge que suposa, ja que calcula tant connexions directes com indirectes entre parelles de punts. La possibilitat de poder introduir línies
ponderades (informació d'accessibilitat) durant el càlcul
de l'índex Hubbell ens va portar a escollir aquest índex
per calcular la centralitat.
No obstant, les línies ponderades han d'estar a l'interval (0,1). Així doncs, els temps de viatge s'han transformat
a aquest interval mitjançant la fórmula següent:
w = 1 - (t/100),
on:
w = línia ponderada,
t = temps de viatge.

Mètode d'investigació
Els límits entre comarques, la xarxa de transports
actual i la de 1930, com també les poblacions municipals
s'han digitalitzat mitjançant el paquet SIG Genamap
(Sistema d'Informació Geogràfica), i les dades s'han
emmagatzemat en tres nivells diferents (vegeu figura 3 i
figura 4). Les dades sobre velocitat de conducció s'han
introduït en una taula d'atributs i s'han relacionat amb els
segments de carreteres digitalitzats de la xarxa actual.
Per tal de proporcionar informació sobre l' accessibilitat,
s'han calculat els temps de viatge de cada segment de
carretera entre les diverses poblacions i s'han arxivat com
un nou atribut mitjançant la fórmula:
t
60 x (1/v) minuts,
on:
t = temps de viatge en minuts,
1 llargada del segment en metres (les llargades
eren automàticament mesurades pel Genamap),
v = velocitat de conducció en km/h.
Els temps de viatge resultants es troben en l'interval
0-100. A causa del fet que al Genamap li falten algoritmes

Els temps de viatge baixos donen lloc a valors elevats
de línies ponderades i estableixen una forta influència
entre els punts connectats. Per calcular els índexs
Hubbell, la xarxa va ser reduïda a formes simplificades
que contenien punts per tal de representar les poblacions
R.C.G. n° 2 1 • sete m bre 1993 • volum V III
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i els encreuaments de carreteres, i línies per representar
les carreteres. Totes les línies eren no-dirigides perquè
totes les carreteres són de doble sentit. Aquests punts,
línies i línies ponderades es van importar a GRADAP i es
va definir un gràfic planari ponderat i no-dirigit. Els
índexs Hubbell calculats oscil·len entre els 1 000 i els
1 612 -aquest darrer indica la població més central de la
xarxa (Martorell).
Per definir un grup amb les poblacions més cèntriques caldria determinar un límit per a l'índex Hubbell
esmentat anteriorment, en el qual cada valor representa
un lloc cèntric. Amb tot, cap estudi proposa un mètode
general per a definir un límit d'aquest tipus . Així doncs,
s'ha adoptat un límit arbitrari de 1 350. Mitjançant aquest
límit, destaquen set poblacions com a llocs més cèntrics
dins la xarxa de transports. Han estat seleccionades a
partir del nivell de dades corresponents a les poblacions
i s'han emmagatzemat en un nivell diferent. Així doncs,
l'elaboració d'un mapa de la centralitat mitjana de les
comarques catalanes es basarà en aquestes set poblacions
seleccionades i la xarxa de transports.

nades i la xarxa de transports s'han tramat utilitzant una
cel·la de 500 x 500 metres. S'han generat nou zones de 25
quilòmetres d'amplada al voltant de les poblacions centrals, i cada zona indica una classe de distància a aquestes poblacions centrals. Les classes s'han numerat de 1'1
al 9. A més, s'han generat també vuit zones de S quilòmetres d'amplada al voltant de la xarxa de transports. En
aquest cas, cada zona indica una classe de distància respecte a la xarxa de transports. Aquestes classes s'han
numerat de 1'1 al 8.
Els mapes de zones s'han sobreposat a partir d'una
equivalència entre les cel·les per tal de generar un mapa
d'accessibilitat i preu del sòl. El valor de cada cel·la en
aquest mapa del preu del sòl és la suma dels valors de les
cel·les en els dos mapes de zones. Els valors calculats es
troben a l'interval (3,15), i els valors inferiors indiquen les
àrees més cèntriques.
El mapa de preu del sòl s'ha realitzat mitjançant una
classificació feta utilitzant una escala ordinal per tal de
realitzar una representació gràfica de les diferents centralitats (figura 5). Per tal de calcular la centralitat mitjana de les comarques, s'han sumat els valors de les cel·les
de cada comarca i després s'han dividit pel nombre de
cel· les que té la comarca (figura 6).
La dependència del coneixement del català pel que fa
a l'abast de la centralitat es pot analitzar en un macronivell comarcal. No obstant, una anàlisi d'aquest tipus
seria poc fiable per dues raons: en primer lloc, les centralitats de les comarques només ens proporcionen una imatge generalitzada de la seva accessibilitat i, malauradament,

La centralitat de les comarques catalanes
Per obtenir aquest mapa de trama, s'ha partit de tres
supòsits: en primer lloc, la centralitat d'una àrea depèn
de la distància que hi ha entre aquesta àrea i una de les set
poblacions més cèntriques; en segon lloc, la centralitat de
l'àrea depèn de la distància entre l'àrea i la xarxa de
transports; i en tercer lloc, les afirmacions precedents
tenen el mateix pes específic. Les poblacions seleccioR.C.G. n° 2 1 • setem bre 1993 • volum V III
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l'accessibilitat varia considerablement dins de cada comarca (figura 5); en segon lloc, les dades lingüístiques de què
es disposa a un macro-nivell comarcal han estat generalitzades a partir de dades molt més detallades a un micronivell municipal. La majoria d'habitants viuen en ciutats i,
en conseqüència, no estan distribuïts homogèniament per
les comarques. Una anàlisi a aquesta escala ens portaria
fàcilment a fal·làcies ecològiques perquè podríem partir del
supòsit que una relació que és aparent o absent a un
macro-nivell també és aparent o absent a un micro-nivell.
Generalment, les poblacions urbanes estan localitzades a
les àrees més cèntriques de les comarques així que tenen
una accessibilitat individual més elevada que l'accessibilitat mitjana de la comarca. I, a més, el fet de disposar tant
de dades lingüístiques com de les característiques de l'aïllament justifiquen una anàlisi a un micro-nivell.
No només s'ha calculat l'índex de centralitat de l'any
1986, sinó que, ja que les característiques lingüístiques del
1986 de la població de més edat tenen l'origen abans de
la Guerra Civil (1936-39), també s'ha calculat l'índex
Hubbell sobre la xarxa de transports dels anys 30 de cada
població. Aquesta xarxa s'ha reduït també a formes simplificades (punts i línies) i s'ha importat a GRADAP. Al
contrari que per al 1986, no es disposava de línies ponderades. Als anys 30, 42 dels 78 municipis estaven en la
xarxa de transports, i el GRADAP ha permès de calcular
l'índex Hubbell només per a aquestes poblacions. La
seva localització i els índexs Hubbell concomitants s'han
emmagatzemat en un altre nivell del Genamap. Pel que fa
a la resta de municipis, els seus índexs Hubbell s'han
calculat mitjançant la interpolació dels índexs de què es
disposava.
Els resultats dels anys 30 no són els mateixos que els
calculats per a la situació de 1986, perquè no ha estat
possible d'utilitzar dades referents a la velocitat de conducció. Per exemple, la ciutat de Tàrrega té un índex
Hubbell de 2 836. Això no hauria de portar-nos a la conclusió que Tàrrega era més accessible durant els anys 30
que avui dia. Només podem concloure que Tàrrega era
més cèntrica pel que fa a la xarxa de transports durant els
anys 30 que a la xarxa actual.
Llengua i aïllament a nivell municipal
Segons el cens lingüístic del1986, els municipis amb
menys de 10 000 habitants tenen un 82% de població
que pot parlar català. Al contrari, en els municipis de
més de 10 000 habitants, el 60% pot parlar el català. El
biaix dels catalanoparlants respecte als municipis petits ha
estat esmentat en altres estudis (per exemple, REIXACH,
1985:41 ). Amb tot, tal i com es pot veure a la figura 7, el
català té una distribució bipolar amb, d'una banda, una
forta representació en àrees rurals petites i probablement
més aïllades i, de l'altra, una proporció relativament alta
de catalanoparlants al municipi de Barcelona. Aquest
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darrer fenomen és una conseqüència de l'elevada proporció de catalans natius que hi ha entre les classes altes
i mitjanes de Barcelona. Dins de la categoria de 10 000
habitants cap amunt, la correlació entre centralitat i català
parlat és quasi inexistent. Hi ha una correlació negativa
entre els índexs de centralitat del1986 i 1930 que oscil·len
entre el4% i el9%, respectivament, pel que fa a la proporció de catalanoparlants dins del cens de població per
municipi, i els percentatges de catalanoparlants dels grups
"catalans" i "catalans de tercera edat" revelen correlacions en un marge de 4 a 9% .
Si la centralitat no ofereix cap explicació per a la distribució de la llengua catalana, podria haver-hi altres factors que expliquessin aquesta distribució? Amb l'ajut de
la regressió múltiple, s'han explicat les característiques de
la distribució lingüística (la variable depenent) a través de
les variables independents següents:
1. Immigració. Aquí, la variable d'immigració s'ha calculat
com la proporció d'immigrants en la població municipal.
2. Centralitat. S' han utilitzat els índexs Hubbell de 1986
i de 1930.
3. Logaritme del nombre d'habitants. Primer s'ha partit
del nombre d'habitants per municipi, però, donada la
població del més gran, ja que Barcelona és més de 6
vegades més elevat que el segon municipi (l'Hospitalet
de Llobregat), s'ha considerat el logaritme dels censos
totals de població municipal. Aquesta variable es pot
interpretar com a grau d'urbanització.

Variables
Immigració
Centralitat/1986
Logaritme del nombre d'habitants
Nivell d'educació

1

2

3

- .917616
-.042727
-.on929
.041526

- .789079
- .070726
-.121968
.132016

-.917027
-.046717
-.088675
.005156

Taula 1: Coeficients de regre ssió per a la regressió múltiple. Variab les d epe nent s:
Catalanoparlants a (1) Cens de població del!986 (2) Catalans (3) Catalans de tercera edat i municipis de més de 10 000 habitants
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4. Nivell d'educació. El nivell d'educació s'ha obtingut
restant al total de població de 15 anys o més el total de
població que hagin acabat almenys els tres primers
cursos d'ensenyament secundari. Els municipis amb
proporcions elevades tenen, doncs, una població amb
nivells d ' educació relativament alts.
Els resultats de la regressió múltiple demostren l'aclaparador poder d'explicació de la variable de la immigració
(taula 1). Atesa la gran proporció d'immigrants que parlen
espanyol a Catalunya, no és sorprenent que aquest poder
explicatiu sigui alt per a la població censada (un coeficient
Beta de més de -0,9 amb immigració). Amb tot, per als
catalans (els habitants nascuts a altres parts d'Espanya de
parla catalana) es pot observar un coeficient de només el
0,8 amb la variable d'immigració, mentre que per als catalans de la tercera edat que probablement inclouen uns
quants immigrants i cap descendent d'immigrants, s'observa un coeficient de tant com 0,9 amb la variable d'immigració. Tal com passa amb la centralitat, tant el nombre de
població (logaritme del nombre d'habitants) com el nivell
educacional tenen uns coeficients molt baixos respecte a la
distribució del català. Un nivell més elevat d'educació té
una correlació fins i tot positiva amb el fet de parlar català,
la qual cosa, contràriament a la hipòtesi establerta, podria
portar-nos a la conclusió que l' educació en castellà no ha
comportat una castellanització de catalans. Probablement
la variable de l'educació es pot interpretar millor en termes
de classe social més que en termes lingüístics. En una
interpretació d'aquest tipus, la correlació positiva entre el
fet de parlar català i el nivell d'educació és el resultat del
major nivell de renda dels catalans respecte als immigrants,
la qual cosa ha donat lloc a un accés més fàcil a l'educació
formal per part d'aquests darrers.
Així doncs, l'aïllament mesurat mitjançant indicadors corresponents a l'actual xarxa de transports i al tràn-

Variables
Immigració
CentralitaVanys 30
Logaritme del nombre d'habitants
Nivell d'educació

1

2

- .928348
.047444
- .085896
-.006063

- .894500
.046707
-.102526
-.009439

Taula 2: Coeficients de regressió per a la regressió múlciple. Variables depenents: Proporció
de catalanoparlants en el grup de catalans de te rcera edat de ( 1) L65 anys i (2) 2:.,.75
anys en municipis de més de 1O000 habitants

Variables
Immigració
CentralitaVxarxa ferroviària
Logaritme del nombre d'habitants
Nivell d'educació

1
-.921338
.002537
-.080925
- .001155

2
- .825602
.051336
-.112698
- .111353

Taula 3: Coeficients de regressió per a la regressió múltiple. Variables depenents: Proporció
de catalanoparlants en el grup de catalans de tercera edat de (1) L,.65 anys i (2) catalans en municipis de més de lO000 habitants
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sit no és rellevant per explicar la geografia lingüística de
Catalunya. És aquesta irrellevància conseqüència del
relleu que els mitjans de comunicació van prendre a la
xarxa de transports com a vies de comunicació amb el
món exterior? Per contestar aquesta pregunta s'ha utilitzat l'índex de centralitat per tal d'analitzar les característiques lingüístiques de les persones d'edat avançada. El
supòsit subjacent és que la llengua de la majoria de catalans de tercera edat es va desenvolupar quan la xarxa de
transports encara era la manera principal de comunicació
de la gent amb els representats de la cultura castellana oficial. Els resultats obtinguts de la xarxa dels anys 30, però,
són força decebedors (taula 2). Els coeficients Beta de
centralitat tenen valors extremadament baixos. Fins i tot
el grup de més grans de 75 anys, pel qual segons el nostre supòsit el coeficient hauria d'haver estat més elevat
que per a la classe de majors de 65 anys, mostra un coeficient molt baix. Una altra vegada, la immigració representa la poderosa variable que determina la mesura en
què el català s'ha conservat. Fins i tot l'accessibilitat a la
xarxa ferroviària, que abans de l'enorme creixement del
transport per carretera durant els anys 60 i 70 era el transport principal per a passatgers, no té cap relació amb el
fet de parlar català (taula 3). Fins ara, els resultats de
l'anàlisi ens porten a dues conclusions que són:
1. Per a la població urbana de Catalunya, l'aïllament
físic no és un factor que pugui ajudar a explicar la
preservació de la llengua catalana i no ha estat tampoc
un factor rellevant ni en el passat més recent.
2. La immigració és una variable extremadament important, ja que una taxa elevada d'immigració coincideix
amb una proporció baixa de catalanoparlants entre la
població nativa.
Fins ara, a la nostra anàlisi havíem deixat de banda els
municipis de menys de 10 000 habitants, així que ara,

Variables
Immigració
CentralitaV1986
Logaritme del nombre d'habitants
Nivell d'educació

1
- .763296
- .008758
- .015103
.100511

2

3

- .590524
.005070
-.018460
.110032

-.727803
.016675
-.076911
.065374

Taula 4: Muni cipis de Barcelona i comarques adjacents. Coeficients de regressió per a la
regressió múltiple. Vari ables depenents: Catalanoparlants en (1) Cens de població del
1986 (2) Catalans (3) Catalans de tercera edat i municipis de més de 10 000 habitants

Variables
Immigració
CentralitaV1986
Nombre d'habitants
Nivell d'educació

1

2

3

-.536236
.035131
.040309
.198780

- .180027

- .486384

.048436

.071312
-.024641
.167611

.094354
.205294

Taula 5: Municipis de Barcelona i comarques adjacents$. lO000 habitants en el Cens de població.
Coeficients de regressió per a la regressió múltiple. Variables depenents: Catalanoparlants
en (1) Cens de població del t 986 (2) Catalans (3) Catalans de tercera edat
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Figura 8: Barcelo na i els muni cipis de les co marques adjace nts, 1986

dels 940 municipis de Catalunya, se n'han escollit 129
localitzats a la comarca de Barcelona i comarques adjacents per a fer una anàlisi amb més profunditat (figura 8).
Aquesta mostra inclou el cinturó de Barcelona, i també
altres petits nuclis rurals. S'han calculat els índexs de
centralitat amb el SIG afegint-hi les carreteres secundàries i confluents a les carreteres que s'havien digitalitzat
per al conjunt de Catalunya. Els resultats de l'anàlisi de
regressió no han establert cap relació significativa entre el
fet de parlar català i l'accessibilitat. Una altra vegada, la
immigració és de bon tros la variable més important amb
uns coeficients Beta de 0,76 i 0,59 per al cens de població
i els catalans natius, respectivament (taula 4).
Si prenem tots els 84 municipis amb un cens de
població de menys de 10 000 habitants, la variable de la
immigració és menys important, especialment quan es
tenen en compte les característiques lingüístiques dels

Variables
Immigració
Centralitat/1986
Nombre d'habitants
Nivell d'educació

- .132663
-.003746
- .183075
.218849

2

3

.210037
-.006619
- .146154
.190152

-.155821
.024686
- .229559
.164291

Taula 6: Municipis de Barcelona i comarques adjacents que tinguin menys del 30% d'immigrants.

Coeficients de regressió per a la regressió múltiple. Variables depenents: Catalanoparlants
en (I ) Cens de població del 1986 (2) Catalans (3) Catalans de tercera edat

Variables
Immigració
Centralitat/1986
Logaritme del nombre d'habitants
Nivell d'educació

- .853125
- .018884
-.121620
-.018792

Taula 7: Coeficients de regressió per a la regressió múltiple. Variable depenem: Proporció de
catalanoparlants en la població immigrant en municipis de més de l O000 habitants

catalans (taula 5). La centralitat encara té valors de coeficients Beta insignificants i, al contrari del que podríem
esperar, hi ha una relació lleugerament positiva entre el
nivell educatiu i el fet de parlar català, especialment pel
que fa a la població de més edat. Així doncs, els municipis on la gent gran havia rebut majoritàriament una educació formal en castellà no s'havien castellanitzat en el
sentit d'haver perdut la seva llengua nativa i, en canvi, els
que tenien uns nivells educatius més elevats, tenien també
nivells més elevats de catalanoparlants.
Fins ara, la immigració ha jugat un paper significatiu. El
paper de la variable de la immigració ha disminuït quan
hem tingut en compte els municipis amb una proporció
d'immigrants inferior al30%, la qual cosa inclou la meitat
del total de municipis. Evidentment, en aquest darrer cas la
influència de la variable de la immigració ha esdevingut
molt més dèbil (taula 6). En el cas dels catalans, l'augment
de la immigració per sota del valor 0,3 té, fins i tot, una
influència positiva per al català. Aquí, el biaix rural és ben
visible, atès el negatiu coeficient Beta per a la dimensió de
la població de catalanoparlants. U na altra vegada, el paper
inesperat de l'educació pel que fa al català és posa en relleu.
La política de normalització lingüística orientada a
recatalanitzar la vida pública pot, fins i tot, haver convertit el suposat procés de castellanització en un procés
de catalanització dels immigrants. Així doncs, quina
influència té la centralitat en la capacitat dels immigrants
per parlar català? L'anàlisi de regressions (taula 7) revela que la centralitat no juga cap paper en l'assimilació de
la llengua catalana i que el grau d'immigració és el determinant general de la manca d'assimilació.
Conclusions
La geografia lingüística de Catalunya mostra encara
un biaix rural pel que fa al fet de parlar català. El biaix cap
al ruralisme indica, probablement, el paper que va jugar
l'aïllament en la distribució geogràfica del català. La
majoria d'habitants, però, viuen en nuclis urbans. Ni
l'aïllament dels nuclis urbans ni el dels nuclis rurals de les
comarques contigües a Barcelona estan relacionats amb
el grau en què es parla català. La immigració massiva del
període comprès entre els anys 1950-75 va canviar
dramàticament el paisatge lingüístic. A través de la immigració, l'ecologia cultural de les ciutats es va castellanitzar de tal manera que els catalans natius van adoptar el
castellà o es van traslladar a àrees de parla catalana. La
influència de l'educació formal en la castellanització s'ha
subratllat erròniament en altres estudis. La nostra anàlisi revela que la immigració ha estat el factor decisiu en la
castellanització de Catalunya. Així doncs, la presència
d'àrees urbanes castellanoparlants representarà un obstacle significatiu per a la recatalanització.
Data de recepció de l'original: 11 .92
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Foto 1: Vegetació típica de l'associació de màquia Querco-Lentiscetum al Massís del Garraf. Hi observem l'ullastre (Oiea europea var. sylvestris) i el llentiscle (Pistacia lentiscus)

{Foto: S. Riera)

Foto 2: Exemplars d'alzines en
l'actual àrea d'extens ió
de l'alzinar ~toral (Quer-

cetum ilicis galloprovinciale) a les serrala d es litorals (Se rra d e
Mari na)
(Foto: S. Riera)
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DESPLAÇAMENTS LATITUDINALS
DE LA VEGETACIÓ
AL LITORAL MEDITERRANI
DURANT ELS DARRERS 8 500 ANYS
Un enfocament pol·línic i climàtic
Igor Parra Vergara'

,

Laboratoire de Paléoenvironnement et Palynologie. Institut Sciences de l'Evolution. Montpeller

Dedico aquest article a la memòria del meu amic i col·lega, doctor Joan Montserrat

Introducció
El litoral mediterrani ibèric i les regions que l'envolten pertany en a una àrea climàtica on tant la temperatura com la precipitació depenen de l'equilibri estacional de
l'anticicló de les Açores (LAMB, 1977; BRODY I NESTOR,
1980; PARRA, 1988). En conseqüència, aquestes regions
són claus per a millorar el nostre coneixement dels canvis climàtics durant els períodes tardiglacial i holocè. En
aquest article, es presenten els resultats sintetitzats extrets
de quatre registres pol·línics de l'holocè que vénen a
completar les dades pol·líniques que es disposen de la
costa mediterrània ibèrica, a més de proposar la hipòtesi, a partir d'aquestes dades, que l'actual gradient climàtic latitudinal existent en l' esmentat sector d'estudi és
un element natural que es va iniciar fa uns 8 000 anys.
Els quatre cores' van ser obtinguts en planes litorals
que presenten una formació geològica similar, constituï-

Estacions
meteorològiques

da principalment per sediments aHuvionals . A l'est,
aquestes planes litorals estan limitades pel mar
Mediterrani i, a l'oest, per diverses cadenes muntanyoses
orientades de NE a SW (figura 1). Les mostres es van
obtenir en medis sedimentaris similars (estanys litorals)
i a alçades semblants (entre 7 i 13 metres per sobre el
nivell del mar).
El sector estudiat està regit climàticament per: les
variacions latitudinals de l'índex de pluviositat estacional
(MARTÍN VIDE, 1987), i l'augment cap al sud tant de
l'evapotranspiració (ETP) com de la temperatura mitjana
anual (figura 2, taula 1). Aquestes variables permeten
establir un allargament del període estival sec a latituds
inferiors. Al llarg d'una secció transversal nord-sud d'aproximadament 450 quilòmetres, el dèficit hidrològic
per al període estival variarà de dos a quatre mesos, des
de l'àrea més septentrional (Plana de l'Empordà) fins a

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

34,2
8,4
17,0
2,01

47,2
11 ,2
37,0
1,27

49,4
13,7
57,0
0,86

52,3
17,0
83,0
0,62

47,1
20,5
114,0
0,41

25,5
23,2
142,0
0,18

36,4
22,8
129,0
0,28

67,6
20,1
90,0
0,74

85,4
15,8
57,0
1,5

57,5
11 ,1
27,0
2,1

43,2
8,1
17,0
2,53

573mm
14,9 'C
785mm

lndex d'humitat

26,6
7,3
15,0
1,7

Barcelona
(Plana de Barcelona)
Precipitació
Temperatura
Evapotranspiració
lndex d'humitat

29,8
9,5
20,0
1,5

39,5
10,6
22,0
1,8

53,0
12,4
37,0
1,43

45,2
14,6
53,0
0,85

52 ,3
17,6
86,0
0,6

40,1
21,5
121,0
0,33

30,3
24,3
149,0
0,2

47,4
24,3
139,0
0,34

78,8
21 ,9
100,0
0,79

76,5
17,6
63,0
1,2

54,1
13,5
34 ,0
1,59

49,2
10,3
22,0
2,24

598mm
16,5 'C
846mm

Castelló
(Plana de Castelló)
Precipitació
Temperatura
Evapotranspiració
Índex d'humitat

22,4
10,6
23,0
0,97

28,7
11 ,1
25,0
1,15

30,4
12,9
40,0
0,76

32,6
15,1
57,0
0,57

35,3
18,2
82,0
0,43

24,4
21 ,6
116,0
0,21

9,0
24,3
149,0
0,06

23,7
24,7
142,0
0,17

72,3
22,6
106,0
0,68

84,6
18,9
69,0
1,23

40,0
14,6
40,0
1,0

47,0
11 ,4
24,0
1,96

443mm
17,2 'C
873mm

Figueres
(Plana de l'Empordà}
Precipitació
Temperatura
~vapotranspiració

Octubre Novembre Oesembre

Anual

Taula 1: Valors mensuals de pluviositat (P), temperatura (T), evapotranspiració (ETP) i índex d'humitat (I~ = P/ ETP) de les estaciones meteorològiques de Castell ó, Barcelona i Figueres
(Fo nt: Eu AS 1 R ull, /977)
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Figura 1: E mplaçame nts dels
sondatges estudiats i
topografia general de
l'àrea estudiada de la
costa mediterrània
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l'extrem més meridional (Plana de Castelló). El gradient
de dèficit hidrològic ha estat verificat mitjançant la relació establerta entre pluviositat (P) i temperatura (T), així
com amb la proporció expressada per l'índex d'humitat
(lh) (ELIAS I RUIZ, 1977) (taula 2).
La distribució latitudinal de la vegetació a l'àrea litoral ve determinada per l'augment cap al sud del període
estival sec. Així doncs, el domini vegetal del Quercion ilicis - Br-B1 (1931) 1936-s'estén al litoral al nord de 41°22'
de latitud, i està representat per l'associació Quercetum
ilicis galloprovinciale -Br-Bl (1915) 1936 (= ViburnoQuercetum ilicis (RIVAS MARTÍNEZ, 1975)-, principalment en les subassociacions pistacietosum i suberetosum.
El domini del Quercum pubescenti-petraeae -Br-Bl,
1931- s'estén en alçades superiors als 600 metres sobre el
nivell del mar, prop de les planes litorals (figura 3).
El domini de l' Oleo-Ceratonion -Br-Bl, 1936- s'estén
cap al sud dels 41 °22' latitud nord, essent l'associació
principal el Querco-Lentiscetum --{Br-Bl et al.), A. I O. DE
BOLÒS, 1950-. A les elevacions del Sistema Ibèric entre els

Notes:
1. L'autor és becari de doctorat del programa EPOC (Divisió General XII - C lima
i Medi Ambient- de la Comissió de les Comunitats Europees).
2. Nota de traducció: Core: Paraula utilitzada habitualment per a designar els
cilindres que es fan servir per a obtenir mostres estratigràfiques.
3. N ota de traducció: Les datacions fetes amb carboni 14 utilitzen com a data base
el present, any 1950 de la nostra era, i se sol utilitzar normalment l'abreviació
BP que correspon a l'expressió anglesa Bef ore Present (abans del present).
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1 100 i els 1 400 m s.n.m., es desenvolupen nuclis aïllats de
rouredes, principalment l'associació Violo-Quercetum
pinetosum -(Br-Bl et al.), O. DE BOLÒS, 1950- (figura 3)
(BOLÒS, 1962; BOLÒS I VIGO, 1984; FOLCH, 1981).
Material i mètodes
Els cores estudiats van ser obtinguts als indrets
següents: Casablanca-Almenara (Plana sud de Castelló,
0' 0 12' long. W, 39°45' lat. N) (PARRA, 1983), Drassanes 1
i Besòs (Plana de Barcelona, 2' 11' long. E, 41 °22' lat. N
i 2°15' long. E, 41°24' lat. N, respectivament) (RIERA,
1990a, 1990b) i el core ST1 de la Conca de Sobrestany
(Plana de l'Empordà, 3°06' long. E, 42 °06' lat. N)
(PARRA, 1988) (figura 2). A Drassanes 1, Besòs i Sobrestany les mostres s'obtingueren utilitzant sondes mecàni-

Estaciona
meteorològiques

P<2T

1,<0,5 (lh

=PIETP)

Figueres
(Plana de l'Empordà)

juliol-agost

juny-juliol-agost

Barcelona
(Plana de Barcelona)

juny-juliol-agost

juny-juliol-agost

Castelló
(Plana de Castelló)

maig-juny-juliol-agost

maig-juny-juliol-agost

P: Precipitació
T: Temperatura

1,: lndex d'humitat
ETP: Evapotranspiració

Taula 2: Mesos estivals amb estrès hídric. La primera columna ha estat calculada mitjançant la
relació P<2T, i la segona segons l'índex d ' humitat (I~ < 0,5)
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Figura 2: Situació dels cores estudiats pol·ünicarnent (• ) i de les estacions meteorològiques més properes (• )
(Font: RIBA et al., 1976)

ques rotacionals de 1O cm de diàmetre. La mostra de
Casablanca-Almenara es va obtenir per perforació
manual amb una sonda de tipus Hiller.
D'aquests tres cores, se n'han obtingut un conjunt
d'onze datacions absolutes mitjançant el mètode del carboni 14.

Per a l'anàlisi del pol·len, s'han fet servir els procediments químics estàndard (FAEGRI I IVERSEN, 1975),
així com de tècniques de separació per flotació (GULLET
I PLANCHAIS, 1969) i, seguint el mètode volumètric, s'han
muntat els corresponents portaobjectes amb preparacions (COUR, 1974).
La identificació dels grups pol·línics dins el gènere
Quercus s'ha dut a terme seguint els criteris definits per
Planchais (1962). El tipus Quercus ilex-coccifera engloba
les espècies Quercus ilex L., Q. coccifera i Q. rotundifolia
Lam.; el tipus Quercus suber conté Quercus suber L. El
grup dels Quercus caducifolis (roures) inclou Quercus
pubescens Willd., Q. petraea (Mattuschka) Liebl., Q. pyrenaica Willd., Q. faginea Lam., i Quercus canariensis Willd.
(Q. mirbecki Durand).
Els resultats pol·línics es presenten en segments cronològics de 2 000 anys per tal de poder comparar les
agrupacions principals de pol·len dels diferents sondatges. S'han utilitzat els valors percentuals màxims de les
varietats de cada període. Els percentatges han estat calculats a partir de la suma del pol·len total de cada diagrama (taula 3).
Resultats
8 500-6 000 BP'
Pel que fa a aquest període, es disposa de les dades
pol·líniques de Barcelona i Sobrestany. Al core de
Drassanes 1, s'han obtingut dues datacions radiomètriques de l'any 8 570 ± 470 BP i de l'any 7 400 ± 80 BP
(RIERA, 1990a, 1990b ), i una al core del Besòs, de l'any
6 780 ± 100 BP. No es disposa de datacions radiomètri-

Anys BP

Data Radiocarboni

Base Sobrestany

Barcelona

Caaablanca-Aimenara

0-2 000

1300±40BP
(UBAR-211) (2b)

Quercus i/ex i Q. suber
amb bosc de Pinus.
Espècies d'arbusts i conreu

Bosc de Quercus i/ex amb roure.
Varietats d'arbusts i conreus.

Establiment de la màquia amb
presència de sureres i alzinars.
Presència de varietats conreades.

2 000-4 000

3 200 ± 100 BP (1c)
(Lv 1570-0)
3 250 ± 50 BP (2b)
(UBAR-231)

Bosc de Quercus i/ex.
Presència de Fagus,
roures i Abies.

Bosc mitx de roure,
Quercus i/ex i Pinus.

Bosc de Quercus suber
i Q. i/ex amb Pinus.
Roure en llocs elevats.

4 000-6000

4 170 ± 70 BP (1b)
(Gil7760)
4 800 ± 90 BP (3)
(Gil5662)
5 200 ± 100 BP (3)
(Gil 5663)
5 240 ± 70 BP (1a)
(Gil7759)
5 300 ± 100 BP (3)
(Gil 5664)
(5 780 ± 410 BP (1a)
(Gil6922)

Bosc mitx de roure
i alzina.Presència d'Abies.

Bosc de roure amb Quercus
i/ex i Pinus.

Bosc mitx de Quercus suber
i Q. i/ex amb Pinus.
Roure en llocs elevats.

6870±100BP
(UBAR-212) (2b)
7 400 ± 90 (2a)
(UBAR-132)
8 570 ± 470 BP (211)
(UBAR-133)

Bosc de roure i Corylus.
Presència de Quercus
suber i Quercus i/ex.
Bosc de ribera desenvolupat.

6000-8 500

·-

Bosc de roure amb Quercus
i/ex, Q_suber i Pinus.
Presència de Cory/us.

Taula 3: Princ ipals agregacions de vegetació a partir dels tres diagrames de pol·len mostrats a la figu ra 4. Pel qu e fa a les d atacions de carbo ni 14 que p rovenen de la Conca de So brestany: Ja
es refereix al core STI, Jb al ST2 i lc all OC. Pel que fa a la Plana de Barcelona: 2a es refereix al core de Drass anes 1 i 2b al del Besòs
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Figura 3: Distribució dels actuals predominis de vegetació entre els 42° i els 39° de latitud nord

ques per als cores de la Conca de Sobrestany, però els alts
valors de pol·len de Corylus a la base del diagrama ST1 es
poden correlacionar amb els diagrames obtinguts per a
l'àrea d'Olot (50 quilòmetres al nord). Aquí, els valors
màxims d'aquesta varietat han estat datats entre 8 300 i
7 000 anys BP (PÉREZ-ÜBIOL, 1988).
El diagrama Drassanes 1 a la Plana de Barcelona mostra l'alt valor del pol·len de roure des d'un primer moment,
amb un valor del15% al principi de la sedimentació (8 600
anys BP) (RIERA, 1990a, 1990b). Aquest tipus de pol·len
predomina durant tot aquest lapse cronològic, amb un
percentatge màxim del40% a la Conca de Sobrestany i del
31 % al diagrama de Drassanes 1 (figura 4) .
S'hi han trobat també altres espècies caducifòlies,
tals com Alnus, U/mus, Corylus, Betula, etc. Aquestes
espècies tenen, probablement, relació amb la "ripisilva",
que deuria estar molt desenvolupada en aquestes planes
litorals ben irrigades.
6 000- 4 000 anys BP
Les dades de pol·len de què es disposa pel que fa a
aquest període provenen dels sondatges de la Conca de
Sobrestany, del Besòs i d'Almenara, on s'han obtingut un
conjunt de sis datacions radiomètriques.
El pol·len del Quercus caducifoli encara predomina a la
Plana de Barcelona i a la Conca de Sobrestany, arribant a un
percentatge màxim del 50% en aquest darrer emplaçament.
També s'observa un primer increment en els percentatges

d'alzina, principalment al diagrama del Besòs (tipus
Quercus ilex-coccifera i tipus Quercus suber) ifigura 4).
Més cap al sud, al core de Casablanca-Almenara
(PARRA, 1983), aquest mateix període es caracteritza
pel predomini del Pinus (50%), l'alzina sureda (23%) i
la carrasca (1 0% ). S'hi han registrat percentatges baixos
però continus de roure, així com la presència de la
varietat Pinus sylvestris (6% ). Aquest diagrama mostra
també uns nivells molt elevats d'espècies termòfiles
tals com Oiea (3%), Pistacia (5%) o Erica cf arborea
(5%) (figura 4) .
4 000- 2 000 anys BP
Per al límit inferior d'aquest període, s'han obtingut
dues datacions per a la Conca de Sobrestany dels anys
4170 ± 70 BP i 3 200 ± 110 BP, així com una per a la
Plana de Barcelona del3 250 ±50 BP (Besòs).
Entre l'any 4 000 i el 3 000 BP, la Conca de
Sobrestany registra canvis importants de vegetació. En
aquest sentit, al descens dels percentatges de pol·len
de roure (d'un 50% al període precedent a un 25 % en
aquest) s'hi uneix un augment dels percentatges d 'alzina (el tipus Quercus i/ex arriba a un 17 % i el de
Quercus suber a un 20% ). A la Plana de Barcelona, el
diagrama del Besòs indica el desenvolupament d'un
bosc de tipus Quercus mixt, amb un progressiu augment de la varietat de Quercus ilex-coccifera que arriba
a valors del15% (figura 4).
Per a la Plana de Castelló, més septentrional, el diagrama de Casablanca-Almenara posa de manifest que el
Pinus, el Quercus suber i el Quercus ilex-coccifera mantenen valors similars als del període precedent, tal i com
també s'observa pel que fa als valors de Pistacia i Oiea.
2 000- Oanys BP
Només s'ha obtingut una datació radiomètrica per
aquest període al core del Besòs de l'any 1 300 ± 40 BP.
Per als altres diagrames, es podria establir una aproximació cronològica basada en els espectres de pol·len.
Així, es registren importants canvis de vegetació en els
darrers nivells dels diagrames de Sobrestany i Casablanca,
relacionats amb l'aparició dels primers valors de]uglans
(noguera) (figura 4). Aquests fenòmens paraHels ens permeten d'identificar l'existència de la "Línia Juglans"
(terme de BEUG, 1975a) i acceptar una cronologia aproximada d'època romana (2 200 anys BP) pel que fa a
aquest esdeveniment (PLANCHAIS, 1982).
Els canvis principals de vegetació registrats en els
tres emplaçaments són: un descens dels percentatges de
pol·len arbori, incloent-hi el Quercus caducifoli, i un
augment dels arbusts (Cistus, Cal/una, Erica cf, arborea,
Ericaceae, etc.). En el diagrama del Besòs es pot observar
una recurrència de bosc de Quercus ilex després del1 300
± 40 anys BP (figura 4, taula 3).
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Figura 4: Algunes corbes de pol·len seleccionades extretes dels diagrames de Casablanca-Almenara, Drassanes I, Besàs i Sobrestany. La corba discontínua representa la suma de tots els poHens
pertanyents al gènere Q uercus i la contínua (AP) és la suma de po l·lens de tots els tàxo ns arbo ri s i ens apo rta una dada aproximada del nivell de recobriment fo restal
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Figura 5: Variacions en períodes de 2 000 anys de les principals comunitats vegetals definides a partir dels estudis pol·línics: Bosc de Quercus caducifolis (roures), bosc de Quercus perennifo-

lis (alzina, alzina sureda i carrasca), màquia (0/eo-Ceratonion) i del bosc mixte d'alzines i roures

L'augment, als emplaçaments de Sobrestany i
Casablanca-Almenara, de valors de pol·len corresponent a
diverses varietats de conreu com Oiea, Vitis i Cerealia
(taula 3) constitueix\l'expressió pol-línica del que equival
al model romà d'agricultura (KOLENDO, 1980; PARRA,
1985 ). L'evidència arqueològica en el sector estudiat posa

de manifest que la colonització romana va iniciar-se durant
la primera meitat del segle n aC (corresponent en cronologia absoluta a l'any 2 200 BP) (AQUILUE et al., 1984).
Discussió i conclusions
Les dades de pol·len obtingudes a l'Empordà, a
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Figura 6: La distribució espacial del roure, l'alzina i la màq uia a intervals de 2 000 anys durant
els darrers 8 500 anys

Barcelona i a la Plana de Castelló evidencien l'existència
d'un gradient de vegetació latitudinal a les zones del litoral que comença almenys al voltant de l'any 6 000 BP,
amb comunitats de roures en latituds per sobre dels 40°
lat. Ni d'alzina per sota dels 40° lat. N (figures 5a i 5b,
taula 3).
La dispersa però contínua aparició del pol·len de
roure a Casablanca-Almenara (PARRA, 1983 ), suggereix
que al sud dels 40° lat. N les comunitats de caducifòlies es
van desenvolupar a una alçada elevada (figura 5b). Aquest
fenomen ve confirmat pel diagrama de pol ·len de
l'emplaçament de Padul, a Sierra Nevada, situat a 37° de
latitud nord i a 785 metres per sobre el nivell del mar, on
les comunitats de Quercus ilex predominaven i encara
predominen fins a una alçada de 1 500 m s.n.m. Per sobre
d'aquesta alçada, es desenvolupa l'estatge de Quercus
pyrenaica (FLORSCHUTZ et al., 1971; PONS I REILLE, 1988;
WALTER, 1970).
L'actual gradient latitudinal de vegetació, controlat per
les condicions climàtiques (taula 2), suggereix que l'augment septentrional del període estival sec és el factor determinant de la distribució de la vegetació latitudinal des de
l'any 8 500 fins al 4 000/3 000 BP i, en conseqüència, permet apuntar l'establiment d'un clima de tipus mediterrani
ja durant aquest període de temps. Amb tot, la distribució
de les comunitats de boscos caducifolis i perennifolis, inferiors en alçada i latitud a l'actualitat, indiquen que el període de sequera estival pot haver estat més curt en el passat
que actualment. Pel que fa al període entre els anys
8 500-4 000/3 000 BP, s'han registrat nivells més elevats de
disponibilitat hídrica a les àrees de la Ligúria i de la
Península Ibèrica (PARRA, 1983; PLANCHAIS, 1982, 1987)
per a les quals s'havia apuntat un clima mediterrani subhumit (PLANCHAIS I PARRA, 1984 ), així com per altres
zones mediterrànies (FOLLIERI et al., 1986; BEUG, 1975b,
1982; PONS I REILLE, 1989; REILLE, 1984; VAN ZEIST I
BOTTEMA, 1982).
Els diagrames de Sobrestany i del Besòs mostren una
extensió de les comunitats de Quercus perennifolis al
voltant de l'any 4 000/3 000 BP amb la progressiva davallada del roure (figura 5c, taula 3) (PARRA, 1988).
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En conseqüència, aquest període correspon a l'establiment dels dominis de la vegetació actual al nord dels 41 o de
latitud nord (BOLÒS, 1962; FOLCH, 1981). També s'ha
observat un fenomen similar amb cronologies semblants en
altres sectors mediterranis (TRIAT-LAVAL, 1978; PLANCHAIS,
1982, 1987; FOLLIERI et al., 1988; REILLE, 1984 ).
Durant aquest període (4 000-2 000 BP), el bosc
d'esclerofiHes de la Plana de Castelló no va veure's afectat
pel canvi de l'índex de pluviositat que va donar lloc a la
proliferació de la vegetació perennifòlia al nord dels 41 o lat.
N. La reducció i discontinuïtat dels valors de pol·len de
roure de Casablanca-Almenara al voltant del 2 200 BP
podrien ser la conseqüència de l'elevació altitudinal de les
comunitats de bosc caducifoli. La conseqüència final
d'aquest procés és doncs l'existència actual de petites àrees
aïllades de roures al Sistema Ibèric (figura 5d) (COSTA et al,
1984 ). Un desplaçament similar del cinturó de vegetació
caducifòlia s'ha observat també a Dalmàcia (BEUG, 1975a,
1982). Les darreres mostres del diagrama de CasablancaAlmenara (posteriorment a l'any 2 200 BP) evidencien
canvis en l'estructura i composició de la vegetació (taula 3),
interpretats com l'expansió de la màquia (Oleo-ceratonion) a la Plana de Castelló (COSTA et al., 1984; FOLCH,
1981). Aquest moment representa doncs l'establiment del
gradient actual de vegetació al sector litoral del mediterrani peninsular (figura 5d) (FOLCH, 1981).
Des de l'any 8 500 BP, les dades que s'han presentat
permeten de definir l'existència d'un gradient de vegetació latitudinal en el sector objecte d'estudi. Això és una
conseqüència de l'estabilització de les condicions climàtiques del Mediterrani, caracteritzades per un període
estival sec més curt que l'actual.
Des del 4 000/3 000 BP cap endavant, es va donar un
desplaçament cap a una major latitud de l'arboreda mediterrània típica així com de les comunitats d'arbusts. Aquest
desplaçament va comportar una transició de les comunitats
de roure a les d'alzina per sobre dels 41 o de latitud nord,
mentre que cap al sud dels 40° el canvi es va donar entre
l'alzina i la màquia Oleo-Ceratonion. Aquest desplaçament de la vegetació va ser controlat per les mateixes dinàmiques que determinen el gradient latitudinal de les comunitats de vegetació esmentades anteriorment, és a dir,
l'allargament del període estival sec (figura 6).
Darrerament, les comparacions que s'han establert
entre les nostres dades de pol·len i les de la secció de
l'holocè del Valle di Castiglione (FOLLIERI et al., 1988)
permeten posar de relleu el fet que des de l'any 3 500 BP
s'estableix definitivament un model climàtic com l'actual.
Per altra banda, també és important subratllar el fet que
l'establiment de l'actual vegetació mediterrània de xeròfites
a les latituds subtropicals de Xile té lloc en un moment cronològic similar, com han assenyalat alguns autors aquest
procés es "va produir al voltant només de l'any 3 000 BP"
(VILLAGRAN IVARELA, 1990).
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GEOGRAFICA
Revista dels estudiants de Geografia
El passat mes de març va néixer GEOGRÀFICA . Revista dels estudiants de
Geografia de la Universitat de Barcelona.
El seu objectiu fonamental és el de convertir-se en una eina de comunicació dins el
camp de la geografia universitària, esdevenint així un punt de referència per tal de
promoure l'aprenentatge geogràfic. Per
aquesta raó, les perspectives immediates se
centren en cinc aspectes:
a) Assolir la continuïtat de la revista un
cop s'iniciï el proper curs 1993-94.
b) Aconseguir un finançament mixt mitjançant subvencions i publicitat, possibilitant així un augment de la paginació a la
vegada que es manté el caràcter gratuït.
e) Posar en contacte els estudiants de la
Universitat de Barcelona amb el món
professional.
d) Esdevenir una veritable font d'informació de les activitats geogràfiques.
e) Augmentar la participació dels mateixos
estudiants de geografia.
L'estructura de la revista es pretén que
sigui renovada a mesura que s' incorporin
nous coJ.laboradors. La línia actual suggereix com a fixos els següents apartats:
Índex, Editorial, Concurs, Entrevista a un
professor, Dades meteorològiques men-
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Santiago 93, i molt més ...
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GEOGRÀFICA.
Revista dels estudiants de Geografia
Facultat de Geografia i Història.
Universitat de Barcelona
Carrer de Baldiri i Reixach s/n, torre B, Sè pis
08028 Barcelona
Estudiants de Geografia
Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona

Geografia

GE~GRÀFICA
N"2

suals, i Ranking de preferències sobre qüestions universitàries.
La revista, de periodicitat mensual
durant el curs i que alterna els idiomes
català i castellà, és de distribució gratuïta.
Quant al seu finançament, el núm. O fou
finançat per un reduït grup d'alumnes a
més d'un únic reclam publicitari, mentre
que en el núm. 1 ja van ser tres els anunciants coJ.laboradors. Tots els diners recollits s'inverteixen en fotocopiar els exemplars que, com ja s'ha dit, es posen
gratuïtament a l'abast dels estudiants, els
quals els poden adquirir al servei de fotocòpies de la Facultat. Quan aquests s'esgoten,
els lectors interessants es fotocopien l'original, pagant únicament el cost de les
fotocòpies del seu exemplar. A més, està
disponible en disquet de PC 3 112 •
A hores d'ara ja es pot parlar d'un cert
èxit en la lectura i difusió de la revista, però
tot i l'elevat índex de participació en la seva
realització, encara no s'han assolit els
nivells desitjables.
Si voleu col·laborar o posar-vos en contacte amb GEOGRÀFICA. Revista dels estudiants de Geografia, podeu adreçar-vos a:

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON DIFFERENTIAL SATELLITE
NA VIGATION SYSTEMS
Del30 de març al2 d'abril es va celebrar
a Amsterdam, Holanda, el segon Internacional Symposium on Differential Satellite
Navigation Systems organitzat pel Netherlands lnstitute of Navigation.
Al congrés van assistir-hi 392 persones,
hi havien 26 expositors de diverses companyies i es van presentar 64 articles dividits en 11 sessions. Els principals temes van
ser: "Sistemes d'ajut en l'aterratge d'avions,
combinant GPS-INS i usant pseudolites";
"Xarxes d'estacions de referència per tal de
posicionar-se en mode diferencial";

29 MARCH- 2 APRJL 1993
2ND INTERNATIONAL 5YMPOSJUM
ON 0IFFEREN11AL SATEU.ITE
NAVIGATION SYSTEMS
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"Sistemes per assegurar la integritat i la
qualitat de les dades emeses per les xarxes
d' estacions de referència"; "Tècniques per
a la resolució d'ambigüitats en temps real
que milloren significativament la precisió
del posicionament cinemàtic "; " Determinació de l'actitud del pla format per 3-4
antenes GPS, amb aplicacions a sensors instal·lats en plataformes mòbils".
La determinació d' actituds amb GPS és
un camp on es dediquen molts esforços i
on s'esperen grans promeses; actualment
s'estan assolint precisions de l'ordre de
0.05° de sigma (1-cr) amb un error màxim
de 0.2°.
Va ser-hi molt present el tema de les xarxes d'estacions de referència que emeten
correccions que permeten posicionar-se en
mode diferencial. Es va parlar de xarxes per
a grans àrees que emeten correccions de les
efemèrides dels satèl·lits, correccions dels
errors dels rellotges dels satèl·lits, models
ionosfèrics i troposfèrics de la zona.
D'aquesta manera es poden cobrir àrees
com els Estats Units d'Amèrica amb només
20 estacions en comptes de les 500 necessàries en l'enfocament convencional emetent
correccions de les pseudodistàncies.
Un problema que es va anomenar en
moltes presentacions va ser el multipath. De
fet es va afirmar que per aplicacions GPS
d'alta precisió el multipath és el factor limitant; un dels dos articles que van obtenir el
reconeixement com a millor article va ser
"Optimum DGPS receiver structures" que
recomanava millorar l' arquitectura dels
receptors per disminuir el multipath.
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El dia 31 de març, en acabar les sessions
del congrés, es va celebrar una reunió per
impulsar la creació d'una organització
d'usuaris GPS. Es va decidir continuar en
l' organització de I'European SATNAV
U ser Council.
J ulià Talaya López
Llicenciat en Ciències Matemàtiques
Institut Cartogràfic de Catalunya

PRESENTACIÓ DEL CD-ATLES
DE CATALUNYA A LES]ORNADAS
TÉCNICAS SOBRE ATLAS
REGIONALES
El CD-Atles de Catalunya, atles electrònic realitzat per l'Institut Cartogràfic de
Catalunya, va ser presentat a les fornadas
Técnicas sobre Atlas Regionales celebrades
durant els dies 26 i 27 d'abril a la Universidad d'Aicala de Henares.
El CD-Atles de Catalunya és un programa interactiu que es distribueix en CD-ROM
(disc òptic compacte per a ordinador); es
presenta per a dos entorns diferents (PC
amb Windows i Macintosh) i en ambdós
casos amb opció a 16 o a 256 colors.

Les jornades
Les jornades van ser organitzades pel
Departament de Geografia d'aquesta universitat i per la Sociedad Española de
Cartografía, Fotogrametría y T eledetección
(SECFT). El seu objectiu es basava en tres
punts:
- El llenguatge visual en la construcció de
mapes.
- Anàlisi de casos concrets d'atles regionals des de diferents punts de vista.
- Noves fonts, procediments i eines per a
la configuració dels atles temàtics.
Al llarg dels dos dies hi va haver onze
ponències:
- Les dues primeres de caire introductori:
"El mapa como lenguaje: integración en
los atlas regionales"; "Los atlas tematicos regionales: opciones sintacticas".
- Les altres ponències van consistir en
l'exposició i anàlisi de casos concrets:
"Gran atlas de Navarra";" Atlas de Andalucía"; "Atlas nacional de España";
"Los atlas regionales en América Latina";
"Los atlas de Granada y Madrid"; "Atlas
de Aragón"; "Los atlas electrónicos: el
ejemplo del Atlas de Cataluña"; "Atlas
electrónico de Bizkaia".

Les dues ponències de caire introductori van ser presentades pels coordinadors de
les jornades: R. Núñez de las Cuevas (president de la SECFT) i J. Sancho Comíns
(catedràtic d'AGR de la Universidad de
Alcala).
Les ponències sobre atles concrets van
ser a càrrec dels directors, coordinadors o
membres de l'equip realitzador de cada
projecte; amb el mateix ordre, cal citar les
universitats i institucions següents:
Universidad de Navarra, Universidad de
Malaga, Instituta Geografico Nacional,
Universidad Católica de Lima, Universidad
de Alcala de Henares, Universidad Complutense, Universidad de Zaragoza, Institut
Cartogràfic de Catalunya i Diputación
Foral de Bizkaia.
Al final de les jornades hi va haver una
taula rodona amb el títol "Atlas regional es:
función actual".

Presentació del CD-Atles de Catalunya
La ponència sobre el CD-Atles de
Catalunya, presentada per Jaume Massó,
cap del projecte, es va ordenar en dues
parts: la introductòria i l'específica.
A la part introductòria es van descriure
els principals tipus de problemes amb què
es troba la realització de qualsevol atles
regional, en general, i dels atles electrònics,
en concret. Són comuns a tots els atles
regionals els punts següents: la informació
disponible i la seva qualitat, el llenguatge
gràfic adequat, i la unitat de l'obra, especialment quan hi ha diferents autors. A
aquests problemes, els atles electrònics afegeixen les limitacions en la visualització per
pantalla, sobretot en termes de resolució,
que limita el nombre de colors, trames i
classes tipogràfiques que es poden utilitzar.
No obstant això, tenen a favor maniobra-

bilitat i interactivitat. Tant les limitacions
com els avantatges del suport electrònic
evolucionen al ritme d'allò que ofereix el
mercat informàtic.
El CD-Atles de Catalunya respon a
aquests reptes amb un disseny infogràfic
acurat, l'ús d'elements de representació gràfica i cartogràfica simples i amb el suport
de textos també simples. La senzillesa de la
presentació dels elements gràfics permet la
ràpida lectura i la superació de les limitacions de la lectura per pantalla. En aquest
sentit, l' usuari troba gairebé sempre un
mateix disseny de pantalla, on pot localitzar ràpidament:
- la zona d'imatge: on apareix el contingut
(mapes, gràfics, fotografies, dibuixos,
textos i taules);
- la zona de circulació: les eines de desplaçament per l'atles (botons, fletxes) i
un espai d'ajuda on apareixen missatges
sobre les funcions dels botons i informació complementària.
La segona part de la ponència consistí en
la presentació del contingut de l'atles, que
es resumeix en els apartats següents:
- General: mapes general i físic de cadascuna de les 41 comarques, a partir d'un
mapa de Catalunya.
- Temàtic: desenvolupament de 105 temes
ordenats en sis grans grups (divisions
administratives, geografia física, població, societat, economia, i equipaments i
serveis).
- Monogràfic: la part temàtica es complementa amb tres aspectes tractats monogràficament (ecosistemes, la vinya i la
indústria tèxtil).
- Índex alfabètic: conté tots els noms de
municipi, comarca, aspectes temàtics,
noms de comunitats vegetals i d'espècies
que apareixen a l'atles; a part de la consulta, la relació permet l'accés directe al
tema o àrea seleccionats i a la informació
textual de la referència escollida.
Aquest contingut es presenta per mitjà
de mapes (334), gràfics (91), fotografies
(1 097), figures (221), taules (73), fitxes estadístiques (984) i textos (392).
Tant al llarg del torn de preguntes que
seguí a la ponència com durant la taula
rodona que tancà les jornades, el CD-Atles
de Catalunya despertà interès entre els
assistents. Els tipus de preguntes i comentaris es poden resumir en els punts següents: quina era la difusió prevista, tenint
en compte sobretot l' equipament necessaR. C. G. n ° 21 • sete m b re 1993 • volum VIII
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ri; quin software s'havia utilitzat, tant per al
seu funcionament com per a la preparació
gràfica, i per què el seu tractament es limitava a Catalunya.
La ponència va anar acompanyada amb
la visualització d'exemples per mitjà d'un
projector connectat a l'ordinador. La versió
utilitzada per a la presentació va ser la de
256 colors per a l'entorn Macintosh.

- - - - MAPA HIPSOM ÈTRIC DE CATAL UNYA _ _ __

·~-

Nota de redacció

MAP EXHIBITION
Koln, 3-9 de maig de 1993
Dins de la 16ena Conferència Cartogràfica
Internacional, celebrada els passats dies 3-9
de maig d ' enguany, es podrien destacar
molts actes i aportacions científiques i/ o tècniques, d'entre les quals cal remarcar, per
l'especial repercussió dins de la cartografia
catalana i espanyola, la Map Exhibition.
La Map Exhibition de Colònia cal
emmarcar-la dins d'un conjunt de més de
1 500 documents cartogràfics de 47 estats
del món, i 3 organismes internacionals: la
UNESCO, la CEE i l'International
H ydrographic Bureau. Aquesta exposició
cartogràfica ens mostrà els millors mapes
realitzats durant els darrers dos anys. La
presència espanyola va ser brillant, ja que
mai havia estat tan àmpliament representada: 67 peces entre mapes, atles i llibres (el
doble de la mitjana de peces per estat), i
molt a prop de les potències cartogràfiques
mundials: EUA, Alemanya, França, Gran
Bretanya, Itàlia, Suïssa, etc.
La cartografia espanyola ha participat de
forma continuada en les conferències de
l'Associació Cartogràfica Internacional,
però cal dir que ho havia fet d'una forma
silenciosa, és a dir, sense recollir-ne fruits
concrets o reconeixements explícits fora de
la pròpia presència o reconeixement de les
ponències presentades. Tot i axí, es va
aconseguir la celebració l'an y 1974, a
Madrid, de la 7ena Conferència Cartogràfica Internacional, recordada, encara
avui, pels assistents com un model d'organització i atenció. Aquest esdeveniment va
servir per donar a conèixer la capacitat
organitzadora d'aquell moment, de la
Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, dirigida entre
d'altres per l'actual president de la mateixa
i aleshores Director General de l'IGN, senyor Rodolfo Núñez de las Cuevas. Malgrat l'èxit indubtable d'aquest fet, no teR .C.G. n° 2 1 • sete m b re 1993 • volum V III
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níem cap menció concreta per cap dels productes cartogràfics que fins avui la cartografia espanyola havia presentat a les diferents Map Exhibition celebrades.
Així, el primer diploma que qualifica
com altament recomanable un producte
cartogràfic espanyol s'ha rebut a Colònia,
dins d'un marc cartogràfic d'altíssima qualitat, mitjançant el Mapa hipsomètric de
Catalunya a escala 1:500 000, realitzat per
l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El fet
que sigui un document català tampoc no fa
pensar que sigui casual, ja que la tradició
cartogràfica al nostre país és coneguda
d'antuvi; en canvi el que és significatiu és
el fet que s'hagi produït a l'any 1993. L'esforç qualitatiu i quantitatiu de la cartografia de Catalunya en el transcurs dels darrers
1O anys ha estat considerable en tots i
cadascun dels processos cartogràfics:
• Finalització de sèries cartogràfiques a
escales 1:5 000 i 1:25 000 (ortofotomapa).
• Recerca en el disseny cartogràfic dins de
la cartografia digital (Mapa comarcal de
Catalunya 1:50 000).
• Especial cura en els temes referents a la
toponímia.
• Desenvolupament de les noves tecnologies aplicades a la cartografia i a la geodèsia.
• Creació de bases cartogràfiques digitals
diverses.
• Desenvolupament i recerca en el camp
dels SIG.
• Creació de models digitals del terreny,
etc.
En tots aquests aspectes, l' Institut
Cartogràfic de Catalunya ha tingut un

paper cabdal. És norma del pagès dir que
per recollir, abans cal sembrar; aquesta
màxima penso que encaixa perfectament
dins del procés recorregut per la cartografia
catalana i espanyola en els darrers temps.
El Mapa hipsomètric de Catalunya és un
document aparentment "senzill", on hom
observa la complicada orografia catalana
des d'una perspectiva totalment nova i precisa. Això és normal si pensem que per
obtenir un document cartogràfic d'aquestes
característiques, abans cal disposar d'un
model digital del terreny; d'altra banda cal
també una presentació correcta i unes tonalitats adequades a allò que volem representar. Dins del món cartogràfic tothom
coneix, i per tant valora, les dificultats
d'obtenció d'un MDT precís, així com la
dificultat per aconseguir un correcte equilibri i llegibilitat en el disseny del producte. Això tan "senzill" però alhora tan difícil és el que, sens dubte, va condicionar el
reconeixement en qüestió, ja que un MDT
d'alta precisió és una tasca de molts anys i
un bon disseny cartogràfic només s'aconsegueix a partir d'una llarga experiència en
el món de l'edició cartogràfica.
En definitiva, només cal felicitar l'Institut Cartogràfic de Catalunya, la Sociedad
Española de Cartografía, Fotogrametría y
Teledetección, el conjunt de la cartografia
catalana i la presència a Colònia dels representants de la cartografia espanyola, per
l'èxit aconseguit.
Nota de redacció

MAPA CORINE-LAND COVER
DE CATALUNYA 1:250 000
El 27 de juny de 1985 el Consell
d' Europa, a proposta de la Comissió de les
Comunitats Europees, va aprovar el programa CORINE (Coordination of Information on the Environment) com a projecte experimental per a inventariar,
coordinar i fer compatible la informació de
l'estat del medi ambient i dels recursos
naturals dintre de la Comunitat (Llei OJL
176, de 6 de juliol de 1985 ).
Dintre del conjunt dels projectes que
componen la totalitat del programa CORINE (Biòtops, Emissions atmosfèriques,
Vegetació potencial, Erosió costanera,
Recursos aqüífers, Risc d'erosió del sòl,
etc.) CORINE-Land Cover és la capa
d'informació sobre l'ocupació biofísica del
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sòL El projecte té com a objectiu prioritari crear una base de dades vectorials d'usos
i cobertes del sòl classificades d'acord amb
una llegenda de 44 classes. La llegenda
s'estructura jeràrquicament en tres nivells
i es defineix amb una nomenclatura unitària per a tots els països de la Comunitat.
Sota la coordinació de l'Instituto Geogrifico Nacional (IGN), l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha dut a terme el projecte CORINE-Land Cover en el sector
oriental peninsular i illes Balears.
La metodologia emprada per a la realització del projecte ha estat la fotointerpre-

tació d'imatges de satèl·lit Landsat-TM
captades durant l'any 1987. Un cop corregides geomètricament, les imatges s' han
imprès a escala 1:100 000 seguint la distribució de fulls del tall MTN, com a productes en fals color segons la combinació
de les bandes TM 4,5,3 corresponents al
cyan, magenta i groc, respectivament.
El procés d'interpretació visual dels fulls
1:100 000 s'ha basat en la identificació, delimitació i assignació de polígons d'acord
amb la llegenda de 44 classes. La superfície
mínima interpretada ha estat de 25 hectàrees, si bé per als usos artificials s'ha baixat

fins a superfícies inferiors. A més de la
informació de satèHit, s'ha utilitzat com a
material de base una cobertura completa de
fotografia aèria a escala 1:22 000 i com a
informació complementària la provinent de
cartografia temàtica existent, com el Mapa
d'usos del sòl de Catalunya 1:100 000
(ICC) o els Mapas de Cultivos y Aprovechamientos a escala 1:50 000 (Ministerio
de Agricultura).
Posteriorment a la fase d'interpretació
s'ha procedit a la digitalització de la informació i a la seva integració en un Sistema
d'Informació Geogràfica.
Per a la realització del mapa 1:250 000
calia disposar de la informació completa del
tall estàndard de la sèrie 1:250 000. La
informació de l'àrea corresponent al territori francès ha estat gentilment cedida pel
Ministère d'Environnement francès en format digital i tan sols ha calgut transformar
la projecció geomètrica d'aquestes dades de
Lambert a UTM i solucionar la continuïtat de la informació en els polígons de la
frontera. Per a la representació cartogràfica
de les classes s'ha dissenyat una llegenda de
colors i trames en col·laboració amb la
Direcció General de Medi Ambient de la
Comissió de les Comunitats Europees que
facilita la lectura de la informació pel fet de
procurar que les tonalitats de colors i trames estiguin en relació amb la definició i
estructura jeràrquica de la llegenda.
Finalment, per tal d'avaluar la qualitat
global del mapa s'ha estudiat 713 punts
situats aleatòriament pel territori, que han
donat un resultat del88,54 % d'encert de la
informació.
Xavier Baulies Bochaca
Llicenciat en Biologia
Institut Cartogràfic de Catalunya

FE D'ERRATES

En el número 20 de la Revista Catalana de Geografia s'han detectat

alguns errors que poden dificultar la lectura dels anicles. Són els següents:
- Pàgina 39, columna 1, línia 44. Diu:" ... els resultats es puguin
correlar espacialment ... "; hauria de dir: " ... els resultats es poden
correlar espacialment ... ".

- Pàgina 49, columna 2, línia 10. Diu:" ... A la imatge de !afigura 10
es pot contraposar ... "; hauria de dir: " ... Al mapa de la figura 8 es
pot contraposar ... ".
- Pàgina 55, columna 2, línia 11 . Diu: " ... la part que ocupa és molt
minsa amb relació en el primer ..."; hauria de dir:" ... la part que
ocupa és molt minsa en relació amb el primer .. .".

- Pàgina 49, columna 2, línia 3. Diu: " ... La figura 10 és una simulació ... "; hauria de dir:" ... La figura 8 és una simulació ... ".
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Empezar sobre una base sólida
e

uando se estan establedendo las bases para la
construcción de un edificio o autopista o de un
sistema completo de información geografica, se
necesita una tecnologia avanzada en topografia y
cartografia. Existe un sistema suficientemente
flexible que contiene una amplia gama de
aplicaciones; una solución que resuelve todas las
necesidades de captura de datos: INTERGRAPH.
Una base sólida para su proyecto
Para mejorar la eficacia en los proyectos o
levantamientos para ingeniería, se requiere:
O Conexión con libretas electrónicas.
O Diseño parametrizado.
O Proyecto, simulación ycalculo de redes
geodésicas.
O Modelos digitales del terreno.
O Aplicaciones para la implantación ydiseño en
ingeniería.
O Aplicaciones para calculo yanalisis de
movimiento de tierras.
INTERGRAPH ofrece estas herramientas como parte
de un sistema total e integrada, para la captura,
gestión, analisis y presentación de información
geografica. Con INTERGRAPH, todos los ficheros
relacionados con un proyecto forman parte de una
base de datos única. La información compartida
ayuda a los distin tos departamentos a comunicarse
adecuadamente, evitando la dbplicación de datos,
mejorando la productividad.
Un compromiso sólido de fonnación y asistencia
Para INTERGRAPH, la formación yasistencia al
usuario son temas prioritarios. Apartir del
conocimiento de las tareas cotidianas en topografia e
ingeniería, se consigue mejorar la productividad y la
eficacia, introduciendo adecuadamente los graficos
interactivos. Este compromiso con el usuario ha
convertida 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 informaeión_, dirigirse a:
INTERGRAPH ESPANA, S.A.
C/. Gobelas, 4749 lA FLORIDA
28023 MADRID Tel.: 91- 372 80 17
EDIFICIO UNIBER e/. Aribau, 197-199
08021 BARCELONA Tel.: 93- 200 52 99
e/. Las Mereedes, 8 48930 lAS ARENAS
GETXO (VIZCAYA) Tel.: 94- 463 40 66

lntergroph ~a reglstered trademark ol lntergroph Corporation O One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 358074201 USA
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SERVEI GEOLòGIC
DE CATALUNYA
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

Mapa graYÏtnètric
de Catalunya
1 :500 ()()()

GENERALITAT
DE CATAUJNYA

1.1.- TÍTOL:

Mapa gravimètric
de Catalunya I :500 000

Mapa d'àrees hidrogeològiques
de Catalunya 1:250 000

Mapa de les xarxes meteorològiques de Catalunya I :250 000

Mapa d' usos del sò l de Catalunya I :250 000

1.2.- AUTOR:

-

-

Llasat i Botija, Maria
del Carme

-

1.3.- TRADUCTOR:

-

-

-

-

1.4.- PAÍS:

Espanya

Espanya

Espanya

Espanya

1.5.- ANY D'EDICIÓ:

1987

1992

1993

1992 (2a edició)

1.6.- EDITORIAL:

Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Servei
Geològic de Catalunya- Institut Cartogràfic de Catalunya

Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Servei
Geològic de Catalunya- Instirut Cartogràfic de Catalunya

Generalitat de Catalunya, Departa ment d'Agricultura, Ramade ria i Pesca, Servei d' Agricultura - Institut Cartogràfic de
Catalunya

Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, Direcció General
de Planificació i Acció TerritorialInstitut Cartogràfic de Catalunya

1.7.- ISBN:

84-393-0740-3

84-393-2362-X

-

84-393-2519-3

2.1.- FORMAT:

21 x 15 cm

25 x 14 cm

25xl4cm

25 x 14 cm

2.2.- NOMBRE DE
PÀGINES:

136

72

98

136

3.1.- LLEGIBILITAT:

Bona.

Bona.

Bona.

Bona.

3.2.- ESTRUCTURA
DEL LLIBRE:

A més d'un resum en català,
castellà i anglès, una presentació
del projecte i una introducció,
consta de 4 apartats que exposen les característiques del mapa
presentat, la xarxa de bases
gravimètriques, el procés d'adquisició i obtenció de dades i el
tractament de les dades per a
l'elaboració del mapa. Al final
inclou agraïments, la bibliografia consultada i un annex de
dades.

En 5 capítols fa una introducció
i presenta els criteris de definició del mapa a escala I :250 000,
estudia i descriu les àrees hidrogeològiques de Catalunya i fa
una explicació de les dades
representades en els diversos
mapes de la publicació. Conclou amb la bibliografia consultada i dos annexos amb les
dades utilitzades.

Després d'uns capítols introductoris, mostra l'evolució de la
xarxa meteorològica de Catalun ya, descriu les estacions
meteorològiques i comenta
l'elaboració de l'informe sobre
les estacio ns meteorològiques
actuals. Aquesta informació es
complementa amb mapes, llistats de les estacions meteorològiques en funcionament o no, la
bib liografia consu ltada i un
recull de fotografies.

Està estructurat en dos grans
apartats. El primer es refereix a la
percepció remota i a les diverses
etapes que intervenen en les
dades del satèl ·lit, i el segon fa
una descripció del mètode usat
per tal de dur a terme l'estud i
dels usos i coberta del sòl. Finalitza amb quatre annexos que
complementen el tema i amb un
recull de làmines .
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3.3.- REALITZACIÓ
GRÀFICA:

Molt completa i variada: mapes,
esq uemes, gràfics i fo tografies
en color.

Mo lt escassa, inclo u només un
esquema.

Fotografies en colo r.

Molt abundan t: gràfics, esquemes, mapes i fotografies en blanc
i negre i color.

4.1.- BIBLIOGRAFIA:

Al final del llibre.

Al final del llibre.

Al fi nal del llibre.

No n' hi ha.

4.2.- NOTES:

N o n' hi ha.

No n' hi ha.

N o n'hi ha.

N o n' hi ha.

5.0.- CONCEPTE:

Llibre q ue aco mpan ya el Mapa gravimèt ric de Catalu nya
1:500 000 am b l' o bjectiu de
presentar el procés seguit en la
seva elaboració i donar tota la

Llibre que aco mpanya el Mapa
hid rogeològic de Catalunya
1:250 000. S'exposen els o bjectius i el procés seguit en el tractament de les dades i es descriu
el mètode utilitzat per a l'elaboració del mapa.

Llibre que amplia la informació
del Mapa de xarxes meteorològiques de Catalunya 1:250 000.

Llibre que subministra els coneixements bàsics sobre la percepció
remota i amplia els conceptes i el
mètode de descripció usat en la
realització del Mapa d' usos del
sòl de Catalunya 1:250 000.

informació necessària per tal de
comp letar la seva comprensió .

R ea litza un in ve nt ari i u na

descripció de la infrastructu ra
meteorològica ac tual a Catalunya i apo rta els coneixements
bàs ics sobre les estac ions mete-

orològiques.
6.0.- VALORACIÓ
GLOBAL:

Memòria q ue complementa i
am pli a la informació del Mapa grav imètric de Catalunya
1:500 000. Aquest llibre apo rta
les dades necessàries utili tzades

per a l'elabo ració del mapa.
D estinat a persones del camp
de la investigació interessades en l'estud i del su bsò l de
Cat alun ya .
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Memò ria que complementa la
info rmació del Ma pa d'àrees
hidrogeològiques de Catalunya
1:250 000 i dels 6 mapes temàtics a petita escala que ! ~aco m 
panyen . R ea litza, a més, un

estudi i una classificació dels
aqüífers de Catalunya. Interessant per als estudis de planificació hidràulica regio nal i per a la
quantifi cació dels recursos de
les aigües subterrànies.

Treball que apo rta una info rmació de base per als estudiosos de la meteorologia. D ó na
t amb é una info rm ac ió força
àmplia sobre els elements principals i b às ics de les xa rxes
meteo ro lògiqu es , cosa q ue
permet d'introduir-se am b facilitat en el tema.

Memò ri a que complementa la
informació del Mapa d'usos del
sòl de Catalunya 1:250 000. Amb
la descripció detallada dels principis i fo naments de la percepció
remo ta i l'anàlisi del procés de
realització del mapa, apo rta al
lecto r un coneixement complet i

bàsic d'una nova disciplina científica com és la percepció remota.

52 informacions
¿QUÉ ESTADOS UNIDOS EUROPEOS? ................................................................................... .
La autora hace una reflexión sobre la evolución actual de la Comunidad Económica
Europea dentro del cambiante marco geopolítica actual. Destaca el alto nivel de discusión
popular que el tema de la integración ha alcanzado últimamente e inserta su reflexión
como una contribución calificada al debate. En el desarrollo del anículo analiza las diferencias entre los distintos estados y propone un modelo mixto de economía, que considera
viable y probable, como alternativa al neoliberalismo que ha extremado las desigualdades
territoriales y sociales.
EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ANALISIS DEL CENTRO
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ................. .
En este anículo se analizan los resultados obtenidos en un trabajo de planeamiento urbano
con la utilización de un Sistema de Información Geografica. Los SIG, como herramienta
informatica, han permitido la interrelación de un imporrante volumen de datos, extraídos
de las fichas de contribución territorial urbana, y la realización de la correspondiente
canografía automatica. Concluye exponiendo la utilidad del método aplicado en la rapidez
y mejora de los objetivos del planeamiento urbano.
LENGUA Y AISLAMIENTO EN CATALUÑA .........................................................................
Se acostumbra a considerar que la castellanización de Cataluña es mas intensiva en las areas
mis accesibles y céntricas. Con la ayuda de los Sistemas de Información Geografica y las
características de las redes viarias y ferroviarias, se han podido calcular los valores de
centralidad para los municipios urbanos y los municipios contiguos a la ciudad de
Barcelona. El analisis de las características de la lengua no muestra ninguna relación significativa entre la accesibilidad por un lado, y la distribución de las características de la lengua
por otro. La geografía lingüística de Cataluña, en cambio, esta íntimamente relacionada
con la masiva inmigración de minorías castellanohablantes. Esta conclusión es valida inclu-
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sa con un cieno sentida retrospectiva.

DESPLAZAMIENTOS LATITUDINALES DE LA VEGETACIÓN EN EL LITORAL
MEDITERRANEO DURANTE LOS ÚLTIM OS 8 500 AÑOS.
Un enfoque polínico y climatológico ................................................................................................ .
El area del litoral mediterraneo de la Península Ibérica situado entre las latitudes 39 y 43°
se caracteriza actualmente por un constante aumento hacia el sur del período estival seco.
Este gradiente determina la distribución latitudinal de la vegetación.
El progresivo desplazamiento altitudinal y latitudinal de las comunidades de plantas xerófilas que se ha dado durante los últimos 8 500 años se pueden ver en cuatro registros de
polen de este litoral. A partir de los factores que determinau el gradiente de la vegetación
latitudinal, los autores han interpretado este desplazamiento como una consecuencia de la
prolongación del período estival.

.\ hs t r.1cts

WHAT UNITED EUROPEAN STATES? .....................................................................................
The author reflects upon the current development of the European Economic Community
within the changing context of current geopolitics. She highlights the extent to which integration has recently become a popular topic of discussion, and she adds her own thoughts
as a qualified contribution to the debate. In the course of the anicle she analyses the differences between the various states, proposing a mixed economic model, which she considers to be feasible and probable as an alternative to the neoliberalism which has carried
territorial and social inequalities to extremes.
INFORMATION PROCESSING IN THE ANALYSIS OF THE HISTORIC
CENTRE OF LAS PALMAS IN THE CANARY ISLANDS ........................................... ..
In this anicle an analysis is made of the results obtained from an urban planning project
undenaken using a Geographica!Information System. As a computing tool, such systems
bave enabled a considerable volume of data, drawn from the municipal rates records, to be
interrelated with the accomplishment of the appropriate automatic cartography. The
author concludes by explaining the use of the method applied in speeding up and improving the aims of urban planning.
LANGUAGE AND ISOLATION IN CATALO NIA
Castilianization of Catalonia is often thought to be most intensive in the central and most
accessible areas. With the help of Geographical Information Systems and characteristics of
the road and railway networks, centrality scores for urban municipalities and municipalities near the city of Barcelona bave been calculated. The analysis of language characteristics does not show any significant relationship between accessibility on the one hand and
the distribution of language characteristics on the other. Instead, Catalonia's linguistic
geography is strongly linked with the widespread im-migration of Castilian-speaking
minorities. This conclusion may even be valid in a retrospective sense.
LATITUDINAL SHIFTING OF VEGETATION IN THE IBERIAN
MEDITERRANEAN COAST DURING THE LAST 8 500 YEARS.
A pollen and climate-based approach ....................................................................................... .
The Mediterranean coastal area of the Iberian Peninsula, between latitudes 39 and 43°, is
currently characterized by a constant lengthening of the summer dry period towards the
south. This gradient determines the latitudinal distribution of the vegetation.
For the !ast 8 500 years, progressive altitudinal and latitudinal shifting of the xerophilous
plant communities is shown by four pollen records from this coastal area. On the basis of
the factors presently determining the latitudinal vegetation gradient, the authors bave
interpreted this shifting as a consequence of a lengthening of the summer dry period.
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o es en una
Aquesta i totes
les publicacions 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.

lm

ww

Generalitat de Catalunya

Llibreria

Veniu a conèixer-la .

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

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

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

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

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

Centre de càlcul
El Centre de càlcul, proveït de 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.

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

Generalitat de Catalunya
Departament de 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

• Mapes topogràfics
• Mapes temàtics
• Mapes de carreteres
• Mapes i guies turístiques
• Mapes i guies
excursionistes
• Plans de ciutats
• Ortofotomapes

• Fotografia aèria
• Llibres de contingut
geocartogràfic
•Atles

• Publicacions de la
Generalitat
• Diverses publicacions
oficials de l'Estat

00021

8 414774 701216

