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Terra. Revista Catabna de Geograf~, Cartograf~ i Ciències de b Terra
és una publicació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
• Es publica quatre vegades l'any, els mesos de març, juny,
setembre i desembre
• La seva difusió es realitza mitjançant les oficines de distribució
i vendes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
• Lts rarifes dl swbsoipció, indosts Ics tksp<sts dl '""'"• són Ics "l,'iíaJIS:
Subscriptors en fonnació (estudiants):

Espanya: I 800 PTA/any; estnnger: 2 625 PTA!any
Subscriptors corporatius educaciooals (nniversilats, escoles):
&p.mya: 2 000 PTA/aay; estnnger: 2 825 PTAiany
Suboaiplms --ns (púlllic i~ ell pam~):

Terra, aquesta és la nova R evista Catalana de Geografia, Cartografia i Ciències
de la Terra que teniu a les mans i que constitueix la continuació i el número vinti-dos de la R evista Catalana de Geografia. Terra és, doncs, una nova etapa de la
Revista que no fa sinó ampliar el seu abast, els seus objectius i la seva periodicitat
i, per tant, també la seva difusió . Aquest primer número de Terra surt quan s'acaba
el novè any de la publicació d'aquella segona època en què sortia amb un ritme de
tres per any, sí bé no sempre amb la regularitat que ens hauria plagut.
Amb aquest número, l'Institut Cartogràfic de Catalunya inicia una nova tercera època
que ha de modificar totalment laforma i els continguts de la R evista. Seguint amb la
complexa relació entre tradició i modernitat que caracteritza la tasca continuada de
l'Institut, la continuïtat necessària de la Revista vol combinar-se així amb la renovació imprescindible que pretén, sobretot, eixamplar-ne els continguts, augmentar la periodicitat de la publicació a quatre números anuals i ampliar el nombre dels seus lectors.
Aquest Jet sembla que mou a la realitz ació d'un cert balanç dels vint-i-un números
publicats durant la segona època que ara ha fina litz at. Han estat publicats, en conjunt,
122 articles, que en un 67,3% eren d'autors catalans (un 20,5% eren membres de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya), un 4, 9% de la resta de l'Estat espanyol, un
18% de països europeus i un 9, 8% d'autors de la resta del món. Aquestes xifres
mostren ben clarament l'obertura de la R evista Catalana a les perspectives i aportacions foranes, sempre tan importants. El contingut d'aquests articles versà sobre temes
teòrics o d'àmbit general en un 27% dels casos, mentre que l'enfocament regional era
dedicat solament a Catalunya en un 35,5% dels casos, a la resta d'Espanya en un
7,4%, a la resta d'Europa en un 17,2% i a la resta del món en un altre 13, 1%.
Quant a l'enfocament disciplinari,Joren majoritaris els articles pròpiament de Geografia
H umana, que suposaren el 45,9% i els de Cartografia, que assoliren el28,6% (un
13, 1% eren. de les tendències tècniques més modernes en. Cartografia); restaven. un
17,3% d'articles classificables dins del camp vast de les Ciències de la Terra, mentre
q,ue el 8, 2% restant cabien dins de les altres especialitats de la Geografia .
Es aquest darrer aspecte de la distribució disciplinària el que en la nova tercera etapa
hom vol intentar d'equilibrar més, alhora que es donarà major pes a la producció
cartogràfica, especialment la connectada amb les tasques de recerca i d'edició de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya . En aquest sentit s'ha obert un procés de discussió interna força llarg i la R evista ha decidit d'obrir-se a més col·laboracions externes. El nou
títol de la revista vol recollir aquesta vocació d'obertura i d'equ ilibri i tot el canvi s'ha
volgut riflectir en una nova imatge de la pròpia R evista.
Aquesta nova orientació apareix ja clarament en aquest exemplar que, com es pot
veure en el sumari, es dedica sobretot a la presentació d'algunes de les realitzacions
cartogràfiques de l'Institut, per bé que es publiquen també alguns articles miscel·lanis
i les informacions d'actua litat i interès que acompanyen sempre una revista . Els textos
són publicats separadament, però íntegrament, en castellà, i hom preveu de fer el
mateix en. els números propers, amb el text en anglès.
No resta sinó esperar que l'acollida de la nova etapa de la revista sigui igual, o millor
encara, que la que ha gaudit durant la segona època . Més són encara els convocats a
fer-se-la seva i a col ·laborar de totes les maneres possibles en l'èxit que mereix aquest
intent de renovació i continuïtat dins del món cultural català.

Fopaay.a: 2ZSO PTAI..,.Cflllllll!nl07S PTAI_,

P resident del Consell Recto r de l' Institut Cartogràfic de C atalun ya
Josep M . C ullcll i Nadal
Director d e l'Institut Cartogràfic d e Catalun ya
Jaume M iran& i Canals

Distri bució i vendes
Institut Cartogràfi c de Cau\un ya
Barcelona: Carrer de Balmes, nlun 2 11 . telèfon (93) 2 18 87 58

Gi rona: Carrer d' Emili Crahit, núm 10 A.

t e l ~ fo n

Disseny de la coberta, realització i autoedició
Institut Can ob>rific de Catalun ya

Editor
Jaume Massó i Cartage na

Impressió i paper
I DG , SA
P:.per C rc:.print dt: 90 gr. de T o rraspape r SA

Consell Assessor
Jaume Mira nda i Cmals. Josep- Lluís Colom er i Alberich. Joon Sendra i T arricb.. R omà Arbiol i Bem an,
hnud Colo min:t i Fosch, Fr:.nc~~ Con fon o i T utzó i J:.urnt: M :. ~só i C :tn:tE,>t:IU
Consell de Redacció
R orn;i Arbiol i Bertran, Ismael Colamina i Fosch , R amo n Folch i Guillèn , Assumpta Llconan i O rri ,
Ana Llt:opart i Gra u. Alt:jandro Maninez Albab.dejo, Jaume Massó i CartaE,'t'na. Mari:1 Pla i T oldrà.
David Serrat i Congost, Isabel Ticó i Duran i Josep Ventu ra i R oc:a
Secretària de la Revista
Esther Muns i Cabot

(972) 20 04 93

U~: ida: G rn:r dd Doctor Fleming, lll'n n \9, tdèfon (973) 27 47 76
T arragona: C am: r d'Ansdm C lavê, núm I , telèfon ~J77) 23 Ol 56

Dir ector de la Revista
Carles Carreras i AJerdaguer

Secretària de Redacció
Assumpta Ueonart i Orri

Coberu: Cabó i el riu homònim , a l'Alt Urgell
(Foto: Rambo~

Carles Carreras i Verdaguer
D irector

Dipòsit Lt:¡;:¡l: 13. 20 388-94

O In stitut Cartogràfic de Catalunya
Balmes. 209-21 1 - 08006 Barcelona
Telèfon: (93) 218 87 58 - Telefax: 218 89 59 - Tèlex: 98471 ICCB

T iratE,>t:: 2 000

ext:mpl a~

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Institut Cartogràfic de Catalunya

Mi§I@
IM

Jf))JB
1LAl Jf))JB~JJCG TUA.JL1L
CGJL({))JB3A.ILllJ.r~CCJJ
11 JFJlUJCGJMJBJNI1L

~ JB({))CGJlUJJFJJJB~

Maria Adélia Aparecida de Souza
Catedràtica de Planejament. Departament de Geogrqfia.
Fam/tat de Filosl!fia, Uetres i Ciències Humanes. Universitat de Sào Paulo

ls processos de globalització i fragmentació impliquen en els diferents
territoris que es constitueixen, sobretot en aquest final de segle, unes geografies de la desigualtat.
La revisió metodològica i paradigmàtica, la comprensió de la geografia
dels processos de globalització i fragmentació en les formacions territorials, així
com una reflexió sobre el territori brasiler, són objectes d'aquest article'.
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Foto 1:
El territori és l'expressió d'unes
característiques fisiques i dels usos
i canvis que la societat human a
n'ha fet al llarg de la història .
Aquesta platja del litoral paulista és
lluny del clixé tropical del Brasil,
ja que té un ús gairebé
exclusivament suburbà p er als
habitants de Sao P aulo

La imp osició d e l'esp ai i la histò ria
Espai-temps, geografia-història, globahtzació-fragmentació. Qüestions essencials, connectades, les quals, si no són
aprofundides, poden implicar un reduccionisme condemnable ...
Llavors, com encaminar les discussions
sobre territori-globalització i fragmentació?
En primer lloc, hi ha problemes conceptuals i metodològics que cal que siguin
apuntats. És fonamental , inicialment, considerar la relació intrínseca, l'articulació
obligatòria entre espai i temps, enlloc de
només juxtaposar l'un a l'altre . La geografia urbana, per exemple, està impregnada
d'aquesta juxtaposició (reduccionista).
Buscar i descriure un "quadre geogràfic"
en el passat, fixar-se en aquesta imatge, és
condemnar-se a negar el temps. El temps
és dinàmic , en permanent procés d'acceleració. Dins d'aquesta perspectiva, és
nece~sari considerar que els moviments
conjunturals sempre assumeixen una
dimensió espacial. No és altra, a més, la
perspectiva d' una de les facetes de globalització, aquella propiciada per la tècnica,

per la innovació. Els fenòmens de difusió
de la innovació són entesos com a reveladors de les modificacions de les estructures espacials, que impliquen, necessàriament,
un encreuament espai-temps (BOURDELAIS
I LEPETIT, 1986).
En segon lloc, s'ha de considerar
l'escala o, com volen alguns autors, les formes, desnivellaments espacials, i els seus
processos d'evolució. Aquests desnivellaments són evidenciats en una escala del
món davant de la desigual distribució dels
homes sobre la Terra , de la desigual adap-

a comprensió de la
contemporaneïtat, de
la modernitat, imposa la
necessitat d'aquesta revisió
metodològica i paradigmàtica
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tació per a la producció d'aliments, els ritmes i les particularitats específics, o "no
aillament" planetari, una època moderna.
Aquí és convenient recordar la contribució de Braudel sobre el capitalisme
-el seu concepte d'espai reposa sobre un
doble sistema: aquell en el qualles cèl·lules
elementals són a nivell nacional, passant
pel municipal, local i regional, i les regionalitzacions múltiples: muntanyes, planícies, nord i sud, interior i perifèria. " A
aquest ordenament del territori correspon
un ordre complex de temps" (BOURDELAIS
I LEPETIT, 1986, pàg. 25). Hi ha espais el
significat dels quals només pot ser entès en
una escala donada del temps.
En la mateixa línia, Milton Santos
(1993, pàg. 2) proposa que "les transformacions de l'espai geogràfic i la seva causa
-la globalització- poden ser examinades a
partir de tres dades constitutives de l'època:
la unicitat de la tècnica, la convergència
dels moments i la unicitat del motor.
Tractant-se de causes i efectes, uns dels
altres, solidaris en l'escala mundial".
Partint del principi que el territori
significa una de les dimensions singulars
de l'espai geogràfic, aquest es constitueix
en la base operacional, històricament i
geogràficament parlant, del procés de globalització i fragmentació .
L'objectiu d'aquest text és, a la llum
de la comprensió de la relació o articulació intrínseca entre espai i temps, distingir el territori com una peça i dimensió
històrica d'aquest etern procés de globalització i fragmentació.

Una n ova divisió del treball acad èmic
L'element essencial per a aquesta nova
divisió del treball acadèmic resideix en la

comprensió de l'espai geogràfic d'aquest
peóode de la història. Afortunadament, la
geografia és plena de noves contribucions:
Milton Santos, Olivier Dollfus, Edward
Soja, David Harvey, entre d'altres.
Soja (1989) avança aquesta perspectiva teòrica, proposa "espacialitzar la narrativa històrica", fent que el lector, enlloc
de pensar des d'un vessant històric, entengui " una geografia de les relacions simultànies i de significats que són articulats per
una lògica espacial més que històrica" .
Procura aprofundir la crítica sobre
aquesta "obsessió per la història" que prové
del segle XIX, coincidint amb Foucault.
" L'època actual serà, potser, per sobre de
tot, l'època de l'espaí. Estem en l'època de
la simultaneïtat, de la juxtaposició, del proper i del llunyà, de la banda a la banda, del
dispers" (SOJA, 1989, pàg. 10).
Per a Soja, aq uesta interessant contribució ha posat les bases d'un materialisme històric i geogràfic: una triple dialèctica
de l'espaí, del temps i del ser social, o el
que indica com una "reteorització transfom1ativa de les relacions entre història,
geografia i modernitat", o en les seves geografies postmodemes. Millor dir, si la història incorporava (o incorpora) una geografia
morta , inunòbil en la seva anàlisi, actualment la geografia humana incorpora una
història dinàmica de l'explicació del món
contemporani.
A més, el que Soja ressalta - la pèrdua d' una imaginació geogràfica davant
d'un historicisme exacerbat-, és l'element
essencial per a una nova divisió del treball
acadèmic i científic, en la qual la problemàtica del territori -globalització i fragmentació- s'insereixi plenament.
La comprensió de la contemporaneïtat, de la modernitat, imposa la necessitat d'aquesta revisió metodològica i
paradigmàtica. No és un altre el sentit de
les obres de Marshall Berman, Otiívio
lanni, Richard Sennett, Robert Kurz, més
enllà dels geògrafs anteriom1ent citats.
"El desarrelament que acompanya la
formació i el funcionament de la societat
global situa a uns i altres en diferents llocs
i en distintes condicions sòcio-culturals,
davant de noves, desconegudes i sorprenents fom1es i fórmules, possibilitats i perspectives" (IANNI, 1993) .

Les geografies de la desigualtat.
Produc tes del " sistema del món"
Heus aquí la síntesi del desafiament,
del sistema del món. Sistema que està lluny
d'aconseguir un equilibri, com s'acreditava fa ben poc temps, en la nostra història
recent.
Olivier Dollfus (1991) proposa que
el desenvolupament d'aquesta discussió -el
sistema mundial no pot ser equilibrat- produeix geografies de la desigualtat. Al final
de la Guerra Freda, la naturalesa de les relacions d'Estats Units d'Amèrica, Europa

Foto 2:
A la ciutat és on millor s' expressen
les relacions dialèctiques entre
globalització i fragmentació local.
Aquest mercat popular al centre
de Sao Paulo contrasta vivament
amb la dinàmica intemacional de
les empreses que s' hi localitzen

Occidental i Japó, la crisi del model d'Estat,
la limitada eficiència de les grans instàncies de la regulació mundial, l'ampliació
de les desigualtats, a tots els nivells i pertot arreu, la velocitat de la informació capgirant dels mercats mundials ("les fronteres
s'obren als productes i es tanquen als
homes"), la impossibilitat del funcionament del territori -el caos és arreu, el trencament entre el siste111a del món i el sistema
de la Terra- com a implicacions directes
sobre la supervivència dels homes.
Espais i territoris emmalaltits en aquesta curta història temps/ espaí social. La batalla infinita del temps llarg i del temps curt,
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Foto 3:
La civilització contemporània ha

penetrat profundament, per bé que
amb formes diverses, a tots
els racons de la Terra. Aquesta
botigueta, els cotxes, el telèfon,
l'electricitat, suposen la connexió
d'aquest petit indret isolat de
la Serra do Mar del Brasil
amb la modernitat

una construcció social. La perennitat de
les geografies desiguals.
En aquests complexos processos, globals i fragmentats, la geografia es presenta, com en altres disciplines, altrament,
per a desvelar aq uests temps/ espais. I la
cartografia és el seu principal instrument
d'observació.
Regió, regionalismes, desigualtats:
complexes organitzacions de les diferents
fonnacions socials i territorials. Temes que
reapareixen amb vigor en aquest "sistema
del món, en aquesta societat global". Temes
que fan del territori la seva moneda essencial. El segle XX, garbellat de noves territorialitats i que possibilita l' exorcització de
vells mites, com la ciutat, i la reaparició de
vells estigmes: l'ampliació d'antigu es globalitzacions disseminades sense la intervenció de la tècnica, globalitzacions perverses
i eternes, com la fam i la guerra, transformades, especialment per la tècnica, en banalitats o en espectacle de la infonnació .
Cal considerar la geografia de la fam
i de la guerra, amb agravament de les desigualtats socials i territorials, com geografies de la globalització perversa.
Més enllà, evidentment, de les implicacions directes del procés d'urbanització
que desestructura la producció d'aliments
(emigració camperola en massa), de les
transformacions científiques i tecnològiques que permeten aproximar temps i llocs,
i de les implicacions directes d'una transició de la producció alimentària del món,
tot ens porta a pensar que les transformacions profundes van processant uns siste-

mes alimentaris que tenen poc a veure amb
els sistemes econòmics (productius i de distribució), implicant una mundialització de
la producció d'aliments concrets i una concentració del poder de gestió d'aquesta producció; per tant, s'imposa un padró de
regulari tzació d'aquesta mateixa producció.
No és necessari enumerar la multiplicitat d'empreses transnacionals lligades
a la producció d'aliments.
Aquesta problemàtica resideix en un
projecte de recerca en marxa: la relec tura
de la geografia de la fam. L'interès d'aquest
tema, a més d'explicitar-los, ens presenta
molts dels efectes perversos de la globalització (en el segle passat 100 milions de
xinesos van morir de fam!), això ens fa
pensar que no es pot fer front a la fam a
través dels progressos tècnics aportats pel
desenvol upament científic, ja que no
sucumbeix davant la perversitat del no u
ordre mundial. Estem investigant aquesta
qüestió a la llum de les teories aquí exposades, discernint sobre la perversitat en els
processos de globalització i fragmentació,
detallant la qüestió de la fam en el món.
El Brasil. Un immens territori
de la desigualtat
La qüestió de l' espacialitat, de la territorialitat brasilera és sempre deixada de
banda a les discussions polítiques brasileres i les formu lacions dels plans i polítiques públics. Els discursos relatius a aquestes
qüestions insisteixen a ignorar que les característiques essencials de l'economia brasilera o, millor dit, la formació sòcia-espacial

brasilera, la formació del territori brasiler,
és producte de les relacions socials en el
Brasil. La societat i l'espai brasilers cal que
siguin considerats de forma concomitant.
Les vies economicistes que durant doscents anys dominen l'elaboració de les polítiques econòmiques i socials impedeixen
aq uest tipus d'anàlisi i consideració.
Els processos actuals de desenvolupament de les relacions socials són caracteritzats per la globalització - conseqüència
directa del desenvolupament científic i tecnològic, atribuït essencialment a aqu est
període de la història de la Humanitat- i
per la fragmentació -que explota els territoris, amb regionalismes i regionalitzacions
de tot ordre i interfereix en la vida de
l'home, de vegades de forma brutal: les
denominades qüestions de la vida quotidiana. No és objecte d'aquest text aprofundir en aquestes qüestions. No obstant,
això es constitu eix com a teixit de fons
d'aquestes reflexions. Són, en última instància, les qüestions lligades a la tan decantada modernitat, sobre la qual tant hem parlat
i tanta deformació hem causat recentment
en la vida del poble brasiler.
Més quin país és aquest, en el qual es
realitza un plebiscit i que el moment electoral insisteix a disfressar?
És un país que s'urbanitza fa ntàsticament, on es coneix un dinàmic procés de
divisió social i internacional del treball.
Procés aquest amb traces marcants de tecnificació del seu territori. Per això mateix,
és un país que es globalitza i es frag¡nenta, a punt de preocupar tots aquells zelosos per la unitat i la integritat nacionals.
L'esperança de vida al Brasil va passar de 43 a 60 anys, en el període de 1940
a 1980! La fecunditat ha passat de 6,16 a
4,35 per mil! La taxa d'urbanització va passar d'1 / 3 a 2/ 3 de la població total i les
àrees me tropolitanes passen a abraçar del
29 al 43% de la població total. Tot això
de 1940 a 1980!
"És un país amb una dimensió estructural: la pobresa combinada amb una
estructura social dramàticament distorsionada" (CARLOS LESSA, 1992). Aquesta
dimensió estructural té arrels profundes
impossibles de ser tractades aquí, però que,
sens dubte, poden ser resumides en dos
aspectes:
a. L'Estatut d'Esclavatge (segle XIX) i la
seva llarga permanència, lligat al procés
històric de fonnació de la nostra estructura agrària, que per exemple fa inadmissible l'extemporània discussió de la
reinstauració de la monarquia al Brasil.
b. Els models sòcio-polítics -institucions
heretades de Portugal i preservats en el
Brasil " independent" .
Aquest és sens dubte el gran país de
la paradoxa!
Com totes les seves crisis, deformacions, corrupcions, la República, en el

i tema de consciència de
l'espai geogràfic no està
gens elaborat en un país
amb una petita tradició en
la geografia cultural
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Brasil, a penes en cinquanta anys (de 1930
a 1980) possibilita un creixement de l'economia brasilera del 7% l'any, a penes igualada per l'economia japonesa en aquest
mateix període! El 1930 el Brasil era un
immens cafetar! El1980 és la vuitena economia industrial del món capitalista!
Les implicacions d'aquesta dinàmica
en la vida del nostre país van ser fantàstiques i incomparables, ja que aquesta tremenda riquesa, paradoxalment, es reverteix
dia a dia en un cruel, persistent i agravant
sistema de pobresa, amb totes les seves conseqüències deshumanes: la fam, l'analfabetisme, les epidèmies, la violència, que
afecta tota la població brasilera, sobretot
els més pobres.

El territori i la nació brasilera
No hi ha cap dubte que els brasilers estem orgullosos de la nostra continentalitat; el nostre territori té un paper
important en la nostra formació social.
Lamentablement, les relacions entre política i cultura no han contemplat les representacions i discussions referents al territori.
El tema de consciència de l'espai geogràfic no està gens elaborat en un país amb
una petita tradició en la geografia cultural. Les ideologies geogràfiques han estat

reduïdes al discurs específic de la geopolítica. És la lliscada acadèmica, cultural i
intel-lectual d'imaginar-se que un projecte
per al Brasil pot ser construït i discutit només
per les ciències econòmiques i polítiques.
Per a superar-ho, cal considerar, especialment en aquest moment tant precís de
la nostra història política, el que ens aporta Carlos Lessa:
1. El Brasil és un país de capitalisme endàrrerit (o tardà), on la detemlinació externa del desenvolupament accentua el
caràcter d'"àrea d'expansió " .
2. La pèrdua d'" espontaneïtat" en la producció del territori.
3. L'apetit territorial de l'Estat s'exacerba.
4. Els mites espacials troben terreny fertil
per a la seva disseminació (Serra Pelada
no és una categoria sociològica, és un
lloc en el territori brasiler).
En el Brasil, tot això assumeix un
enorme èmfasi, ja que:
amb dimensions continentals, el Brasil
és un dels pocs països que no té el seu
territori plenament construït o apropiat;
posseeix fronts pioners sempre en gran
dinamisme ;
la història brasilera és un continu procés d'expansió territorial.

Foto 4:
Brasília, representada aquí per
l'edifici del seu parlament i senat, és
el símbol més evident de la
modernització del Brasil. Les formes
racionalistes de l'arquitectura, al mig
de l'altiplà semiàrid i poc habitat,
foren una reivindicació de
nacionalisme i progrés dels anys
seixanta

Foto 5:
L'encontre de les aigües profundes
del riu Negro, carregades de
sediments del Solimoes en formar
l'Amazones, poden ésser un símbol
de les contradiccions entre tradició i
modernitat, entre globalització i
fragmentació. Al llarg d'alguns
quilòmetres les aigües discorren
violentes i paraHeles, abans
d'homogeneïtzar-se
C. CARREAAS

N o ta:
1. Text presentat e n el seminari TemC6rio: globaliz açào e

frag mentaçào, organitzat per ANPUR. Sào Paulo,
28-30 d'abril de 1993.

S'ajunta la construcció d'una societat i d 'un territori ; el nacional és el territo rial. Això pressuposa, en la ment dels
brasilers , un projecte de Brasil, un proj ecte per a tot el territori brasiler, que encara té una consciència saludable de la seva
territorialitat i del seu " regionalisme" que,
davant la complexitat d e la vida de les
nacions contemporàni es, podrà desgastar
p er un procés dolorós de fragm entació,
quins exemples caracteritzaran eternament
la dèca da dels 90, una histò ria de la
Humanitat (la qüesti ó de l'Est europeu, la
fragm entació de Iugoslàvia) , per no fer
referència a tots els processos anàlegs dels
últims cent anys.
És exactam ent sobre aquesta estreta
relació entre espai i poder i la seva representativitat i signifi cat en el nostre país que
cal ser exanunada i considerada an1b cura.
Són les característiques a partir de les quals
cal que construïm el nostre projecte de Brasil.

Un Estat-Nació, és bo recordar-ho ,
és forma t essencialm ent de tres elements
(Milton Santos, 1990):
1. El territori,
2. un poble,
3. la sobirania.
Les característiqu es de la formació
sòcio- econònuca brasilera, aliades al paper
que hi té el territori de la nostra cultura,
són elements qu e fa n que el nostre proj ecte de nació lliure i sobirana s'ajusti a la
nostra concepció de territori . U n territori amb 8,5 nulions de km' , per això mateix
inserit en un espai global on aquesta moneda -vastitud territorial- es constitu eixi en
un important passaport per al segle XX I.
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Empezar sobre una base sólida
e

uando se estan establec'iendo las bases para la
construcción de un edificio o autopista o de un
sistema completo de infonnación geografica, se
necesita una tecnologia avanzada en topografia y
cartografia. Existe un sistema suficientemente
flexible que contiene una amplia gama de
aplicaciones; una solución que resuelve todas las
necesidades de captura de datos: INTERGRAPH.
Una base sólida para su proyecto
Para mejorar la eficacia en los proyectos o
levantamientos para ingeniería, se requiere:
O Conexión con libretas electrónicas.
O Diseño parametrizado.
O Proyecto, simulación 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 integrado, para la captura,
gestión, analisis ypresentación de infonnación
geografica. Con INTERGRAPH, todos los ficheros
relacionados con un proyecto fonnan parte de una
base de datos única. La infonnación compartida
ayuda a los distintos departamentos a comunicarse
adecuadamente, evitando la d~plicación de datos,
mejorando la productividad.
Un compromiso sólido de fonnación y asistencia
Para INTERGRAPH, la fonnación yasistencia al
usuario son temas prioritarios. Apartir del
conocimiento de las tareas cotidianas en topografia e
ingeniería, se consigue mejorar la productividad yla
eficacia, introduciendo adecuadamente los graficos
interactivos. Este compromiso con el usuario ha
convertido a I TERGRAPH en el líder mundial en
cartografia asistida por ordenador.
Empezar con INTERGRAPH supone establecer una
base só! ida, para cualquier proyecto en topografia,
ingeniería o cartografia.
Un sistema único. Todas las soluciones.
Para mas información_, dirigirse a:
INTERGRAPH ESPANA, S.A.
C/. Gobelas, 4749 LA FLORIDA
28023 MADRID Tel.: 91- 372 80 17
EDIFICIOU IBERc/. Aribau, 197-199
08021 BARCELONA Tel.: 93-200 52 99
e/ . Las Mercedes, 8 48930 LAS ARENAS
GETXO (VIZCAYA) Tel.: 94- 463 40 66

lnte'W"ph is a registered trademark ol lnte'W"ph Corporation O One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 35807-4201 USA
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eneralitat
Rambla dels Estudis, 118
Barcelona
Tel. (93) 302 64 62

Gran Via de Jaume I, 38
Girona
Tel. (972) 22 72 67

Rambla d 'Aragó, 43
Lleida
*Propera inauguració

Serrana, 1
Madrid
Tel. (91) 431 00 22

Toponímia
en cartografia
M. Assumpta Ueonart i Orri
Cap de la Secd6 d'Edici.6 Canoglàfica

Miquel PareDa i Codina
Llicenciat en aeosnfia
Institut Cartogràfic de Catalunya

Notes:
I. Vilaró, Francesc: "Toponímia: aspectes problemàtics'' , a Primera trobada de Serveis Li11güfstics. Barcelona,
1991.
2. Alguns dels treballs de toponímia realitzats per l'ICC
es van exposar en la ponència "Recull de toponímia
per a cartografia E 1:5 000, Institut Cartogràfic de
Catalunya", presentada per E. Camps en el Mestratge
en to¡xmímia (1990-1991) organitzat pel Departament
de Geografia de la Universitat de València, i en la
ponència "Toponímia en cartografia: una base de
dades toponímiques de Catalunya", presentada per
A. Lleonart en el XVII Col ·loqui Gweral de la Societat
d'Onomàstica celebrat a Barcelona el febrer de 1992.

Introducció
La toponímia es defineix, en general, com la part de l'onomàstica que estudia els noms de lloc. Des d'un punt de vista
teòric, quan es parla de toponímia, sovint
se la relaciona, únicament, amb llistes de
noms de lloc, amb estudis sobre el seu origen, amb discussions sobre la seva grafia
definitiva. És evident, però, que malgrat
que les definicions de la toponímia se solen
emmarcar dins del context de la lingüística, la toponímia es troba en estreta relació amb altres disciplines, ja que els noms
de lloc són, de fet, el resultat de factors
geogràfics, històrics, sòcio-econòmics i
culturals. I, encara més, són el resultat
també de la tradició i dels elements de psicologia social'.
Els estudis de toponímia, des d'una
perspectiva menys teòrica, no poden deixar de tenir en consideració un fet fonamental: per a la majoria de la gent, el
contacte amb la toponímia s'estableix, a
banda del directe, a partir d'un suport molt
concret, la cartografia. Al mateix temps,
però, la toponímia constitueix un dels elements que més contribueixen a l'orientació i a la localització per a una part molt
important dels usuaris de documents cartogràfics.
Aquest article té com a objectiu presentar, des de la perspectiva cartogràfica,
alguns dels treballs que en matèria de toponímia es duen a terme a l'Institut
Cartogràfic de Catalunya>, i explicar el
mètode de treball de la base toponímica
que s'ha elaborat. En la realització d'aquests
treballs es fan paleses constantment la complexitat de la relació entre la cartografia i
la toponímia, i les interconnexions entre
ambdues disciplines.
Toponímia i cartografia
La toponímia és un element del document cartogràfic que, juntament amb els
altres elements cartogràfics (corbes de nivell,
punts de suport, simbologia temàtica, etc.),
contribueix a oferir la infom1ació de manera que sigui apta per a ser llegida per part
dels usuaris. En termes de la teoria de la
comunicació, la toponímia es podria entendre com un factor coadjuvant al canal per
a transmetre la informació entre l'emissor
i el receptor. A més, però, mentre que
alguns dels elements cartogràfics, per exem-

ple l'altimetria (en el cas d'un mapa
topogràfic) o la imatge (en el cas d'una
ortoimatge o d'un mapa d'imatge de
satèl·lit), són representació del territori, la
toponímia, com la simbologia en general,
és directament infomtació sobre el territori.
La toponímia és, però, un element
força singular per diversos motius. En primer lloc, no es pot deixar de banda el fet
que es troba estretament relacionada amb
una altra disciplina, la lingüística. En el
camp de la lingüística, a Catalunya, hi ha
una notable tradició en la realització de
treballs vinculats amb la toponímia i, en
aquest context, s'han realitzat força reculls
de toponímia. Des de la perspectiva lingüística, però, èl tractament que es fa de
la toponímia no té en compte moltes de
les qüestions que es plantegen quan se li
dóna l'aplicació i el sentit cartogràfics.
Aspectes com la situació d'un topònim o
la seva codificació geogràfica poden no ser
importants quan es fa un recull de toponímia des del punt de vista lingüístic (com
ho demostra el fet que pocs dels treballs
de toponímia publicats georeferencien els
noms de lloc), però són imprescindibles
des del punt de vista cartogràfic. Cal afegir-hi que en l'àmbit lingüístic, de vegades s'ha assenyalat que fóra interessant
completar la informació toponímica amb
dades com les seves coordenades, l'altitud
del lloc, el nombre d'habitants quan es
tracta de nuclis de població, etc., perquè
aquesta informació pot afegir dades sobre
el mateix topònim. Però, en general, pocs
estudis de toponímia ho porten a terme
d'una manera sistemàtica.
D'altra banda, tal com ho demostren una gran part dels estudis toponímics
realitzats o publicats sobre Catalunya, la
majoria de les vegades, la toponímia és
tractada posant l'èmfasi en reculls parcials
(per àrees més o menys petites: un municipi o una part d'un municipi, una vall,
etc.), segons l'etimologia (topònims que
provenen de llinatges, noms de lloc relacionats amb la vegetació, topònims d'origen íber, etc.) o corresponents a una època
històrica concreta.
L'enfocament i el concepte d'ús de
la toponímia que és predominant en la
producció de cartografia és, però, diferent
ja que els requeriments de què es parteix
són també molt diferents. Si bé és indis-
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Foto 1:
L'any 1985 l'ICC va publicar
el llibre Toponímia i cartografia.
Assaig de sistematització,
en el qual es proposava
la normativa a seguir per
a la recollida de toponímia
aplicada a la cartografia

pensa ble la valoració tècnica i l'anàlisi filològiques perquè els topònims siguin correctes, cal subratllar dos fets més, també bàsics
per a la cartografia:
Dades com la situació, l'abast i la classificació del topònim segons a quin element geogràfi c fa referència són
fonamentals. Es pot dir que tan important és com s'escriu exactament un topònim com on se situa amb precisió o quin
tipus de topò nim és (hidrònim, orònim, ... ). La situació i la codifi cac ió
geogràfi ca del top ònim no serveixe n
nom és per a afegir infom1ació, sinó que
formen una part essencial de la informació toponímica.
La toponímia s'ha d'entendre de man era homogènia i equilibrada p er a to t
aquell territo ri cobert per un m ateix
document cartogràfic. El tipus de document i l'escala són els fac tors que determinaran la infomució toponímica adient
i la manera com es representen damunt
del mapa (tipus de lletra, nlida, etc.). En
general, topònims d'abast poc precís o
topònims rars, o que actualment no són
un reflex del territori, no es tenen en
consideració . El criteri bàsic a l'hora de
seleccionar la toponímia d'un document
cartogràfic es basa en el fet que la toponímia contribueix a la lectura i la interpretació del mapa o document cartogràfic;
és, probablem ent, l'elem ent qu e m és
contribueix a orientar el públic en general en un document cartogràfic. Una part
notable dels usuaris té alguna dificultat
per a identificar llocs damunt d'un mapa;
en canvi, per mig à dels noms de lloc que
coneixen, poden situar-se an1b facilitat.
És obvi que la toponímia és un dels elements cartogràfics que més apropen el
document cartogràfic a l'ususari en general. I és amb aquesta idea que se sol fer
la selecció de la toponínlia.
M algrat que els requ eriments cartogràfi cs per a la toponímia siguin m olt
específics, no cal dir, però, que el vessant
lingüístic dels noms de lloc que se situen
en els documents cartogràfics és transcendental i, en el cas de Catalunya, és especialm ent significatiu: escriure un topònim
d 'una m an era determinada damunt del
mapa contribueix a conservar-lo, difondre'! i, en certa manera, perpetuar-lo. Per
tant, és absolutament necessari un nivell
de qualitat prou alt per a no perpetuar versions manifestament errònies o aberrants.

El recull de toponímia de l'ICC
L'any 1983, un any després de la seva
creació, l'ICC va iniciar un recull de toponínlia de Catal unya. Aquest proj ecte partia de la n ecessitat de disposa r d ' una
informació toponímica idònia per a la pro-
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ducció cartogràfica de l'ICC, amb un recobriment de tot Catalunya. La finalitat prim era d 'aqu es t rec ull era aco nsegui r la
informació necessària per a situar en els
fulls de l' Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000
i, posteriorment, en altres sèries cartogràfiqu es d'altres tipus i d'altres escales. T ot i
aquesta finalitat tan concreta, el treball es
plantej à també amb vista a construir una
base de dades toponímica consultable a
partir de diferents camps. D 'aquesta manera, la metodologia de treball la va deternlinar aquest obj ectiu múltiple, així com
també unes especifi cacions de material i
de temps concretes.
Així, es pot dir que el treball realitzat per l'ICC no respon al concepte més
tradicional de recull de toponímia, en el
sentit qu e, com j a s' ha dit, per a la seva
aplicació a la cartografia, informació com
la situació i els difere nts indicatius geogràfics són tan importants com la recollida del
topònim en si mateix.
El treball que s'emprenia partia gairebé de zero . T enia com a antecedents
relativament recents la infonn ació recollida a escales de detall per diferents entitats:
per exemple el recull de toponímia d'algunes àrees de la província de Barcelona a
escala 1:5 000 feta pel Servei Cartogràfic
de la Diputació de Barcelona de final dels
setanta, o el rec ull de toponínlia a escala
1:2 000 per a l'àmbit de la Corpo ració
M etropolitana de Barcelona, de principi
dels anys vuitanta. Però cap proj ecte no es
referia a tot Catal unya i, per tant, j a no era
possible tenir tot el territori català cobert
amb un mateix nivell d'informació, amb
un sol mètode i amb una datació sinlilar.
T ampoc no es va poder comptar com a base
amb els reculls parcials que hi havia per
municipis, j a que, d'una banda, al principi
dels vuitanta no arribaven a quaranta els
municipis treballats i, de l'altra, cada treball
era fet amb una metodologia pròpia i diferent, sense un obj ectiu comú. A part d'això,
tal com s'ha comentat, la maj oria d'aquests
reculls no situen els topònims o només contemplen una part de la toponínlia: d'una
època concreta, referent a un sol tipus de
topònim o d'un origen detemlinat.
Partint, do ncs, d 'aqu esta situació i
amb els requ eriments asse nyalats m és
amunt, l'I CC va plantej ar un rec ull de
topo nímia basa t en el treball de camp .
D 'aquesta manera es pretenia aco nseguir
una informació to po nímica sobre to t
Catalunya amb una metodologia, uns criteris, una datació, una qu alitat i una
coherència com més homogenis millor per
a tot el territori . El recull es va planifica r
amb uns requeriments m olt concrets:
D isp osar de la to po nímia ac tual d e
Catalunya en un termini relativam ent
curt i amb un sistema com més cohe-
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rent i homogeni millor. El termini curt
respon a dos fets absolutament diferents:
D'una banda, calia adaptar-se als ritmes
de producció de documents cartogràfics
de l'ICC, que no permetien que el lapse
de temps entre la publicació d'un primer full d'una sèrie fins a l'últim fós excessivament gran. Tampoc no era gaire
aconsellable disposar d'informacions
toporúrniques molt separades en el temps,
ja que mentre que una part d'aquesta
informació tot just s'acabaria de recollir,
l'altra ja no seria prou actualitzada.
D 'altra banda, és real la urgència amb
què cal recuperar tanta informació toporúmica com sigui possible: no és un tòpic
assenyalar que la toponímia es perd en
un procés accelerat; és un fet que s'ha
copsat al llarg dels anys de treball en
toponímia.
Tenir informació com la localització, la
codificació geogràfica, etc. que és bàsica amb vista a la cartografia, a part de la
informació pròpiament lingüística.
Obtenir una informació de base, fonamental per a la formació de cartografia,
consultable i revisable en qualsevol
moment. La toporúmia exhaustiva d'un
territori com Catalunya implica un treball de gran envergadura; anar matisant
i corregint aspectes concrets és una tasca
que només es pot emprendre si es disposa d'una base àmplia i validada, i requereix un temps d'ús del material existent.
I, en definitiva, en tot el procés de la
recollida de la toponímia fins a la formació de la base de dades, optar sempre per les solucions pràctiques adaptades
a una finalitat: la cartografia.
En la planificació del recull de toponímia de l'ICC es van establir les fases
següents:
1. Plantejament dels criteris i d'una normativa per a aplicar en el recull i en
l'escriptura correcta dels topònims. Fruit
d'això fou la publicació, l'any 1985, del
llibre Toponímia i cartografia. Assaig de
sistematitz ació'. En aquest llibre es donava la normativa de partida; es tractava,
però, d'unes instruccions teòriques algunes de les quals, amb la pràctica, s'han
anat matisant.
En aquest punt es pot fer esment del fet
que la normativa i els criteris establerts
són vàlids per a la toporúmia en general, però especialment per a la cartografia. Alguns criteris de tipus fom1al
(com l'ús de les majúscules i les minúscules, l'ús de noms comercials, ... )poden
ser utilitzats de manera diferent si el
topònim té una altra finalitat que la cartogràfica (text, retolació, etcf
2. Inici del recull en una àrea pilot (l'any
1984). Aquesta àrea se centrà en el full

MTN 390-Cervera (Segarra-Conca de
Barberà); partint d'uns criteris ja definits i d'uns objectius a assolir també
fixats, es va recollir a tall de prova.
3. Recull sistemàtic de la toponímia.
S'estructurà en tres parts: treball de
camp, revisió lingüística i informatització. El procés de recollida de camp i
la revisió van acabar al final de l'any
1991 (a excepció de la toponímia aranesa que es va acabar de revisar al principi de 1993) . La informatització va
finalitzar a migan 1993.
4. Formació de la base de dades toporúmica de Catalunya. Aquesta fase actualment es troba en procés de preparació.

El treball de camp
El recull de camp es va iniciar l'any
1984, amb el treball a tall de prova de les
imatges (ampliacions de fotografies aèries)
contingudes en un full a escala 1:50 000
(96 imatges a escala 1:5 000) que constava d'uns 515 km'. La quantitat de material treballat va anar augmentant fins que
s'assolí un màxim molt destacat l'any 1987,
en què es treballà en la recollida d'un 45%
del total aproximadament. Entre els anys
1986 i 1987 es treballà en gairebé el 70%
del total. Els darrers anys (1988-1991), presenta una tendència a disminuir, j a que es
trobava en les fases finals i només restava
acabar àrees (els números absoluts per anys
es poden veure a !afigura 1). El recull finalitzà l'octubre de 1991.
Assolir la fita fixada amb les premisses esmentades més amunt volia dir que
calia disposar d'un equip de persones per
a realitzar el treball de camp degudament
entrenades i un altre equip a l'ICC per tal
d'analitzar la informació recollida i donarhi el vist-i-plau.
El treball de camp per a realitzar el
recull de la toporúmia el va dur a terme
principalment geògrafs o estudiants de
geografia, encara que també hi van
col·laborar altres professionals (filòlegs,
mestres d'EGB ... ) i també excursionistes
i coneixedors del territori en general. Hi
han participat en total unes 60 persones.
El perfil professional de les persones
seleccionades per a dur a terme el treball
de camp havia de tenir en compte els punts
següents: un nivell elevat de coneixement
de la llengua catalana amb la finalitat que
fossin capaces de transcriure correctament
la informació que recollien, pràctica en la
utilització de documents cartogràfics, faci litat per a situar-se en el terreny per tal de
localitzar correctament la informació, i,
finalment, facilitat per a desplaçar-se sobre
el terreny per tal de recórrer totes les àrees
de treball.
El treball va ser realitzat per persones
soles o per petits grups de treball els quals
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Figura 1:
Evolució del treball de recull
de camp de toponímia
des del seu inici, l'any 1984,
fins que es va finalitzar,
l'octubre de 1991

Notes:
3. Institut Cartogràfic de Catalunya: Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització. Barcelona, 1985.
4. Una iniciativa que cal citar en aquest sentit és la
publicació dels Criteris lingülstics per a la senyalització
viària, aprovats per la Comissió Assessora de Llenguatge Adminisrratiu i publicats pel Departament de
Politica Territorial i Obres Públiques el novembre de
1992, amb la finalitat de ser aplicats en la normalització lingüística dels rètols de la xarxa viària.
També en relació amb aquest tema, es va celebrar la
Jornada Toponímia i Senyalització, organitzada pel
DPTOP, l'JEC i el Consorci per a la Normalització
Lingüística, el 3 de novembre de 1993 i en la que
també va participar l'ICC.
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Figura 2:
Distribució dels fulls de
l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000
per a cada full del MTN 1:50 000.
Cada full de l'Ortofotomapa
és la unitat de treball del recull
de toponímia

Foto 2:
En el recull de camp,
la informació toponímica
s'escrivia en llistats
i se situava damunt d'imatges
fotogràfiques, segons
una metodologia única
per a tot el treball
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s'entrenaven primer en una àrea de prova
per a poder verificar la qualitat del treball i
per a fàmiliaritzar-se amb el mètode. Després
d'aquesta àrea de prova, i si els resultats eren
satisfactoris, treballaven en àrees relativament grans (sempre que era possible en 24
fulls contigus de l' Ort¡ifotomapa de Catalunya,
que representa uns 128 km2); això conferia
homogeneïtat al treball i li atorgava major
rendibilitat, ja que amb aquest sistema s'aprofita més exhaustivament la informació i els
informadors.
En principi, es va considerar prioritari que la persona que realitzés el treball
de camp tingués un coneixement especial
de l'àrea de la qual recollia la informació
(ser-ne originari, tenir-ne coneixement
per segona residència, fanúlia, excursionisme, estudis). Aquests fets faciliten el treball, en general: l'enquestador sap on buscar
la informació, coneix i identifica els dialectalismes, se situa amb més facilitat, té
un interès especial per l'àrea. Els inconvenients que poden presentar-se (desviació a priori del seu interès cap a unes àrees
concretes o cap a uns informadors concrets) queden en general, i segons l'experiència duta a terme, compensats pels
avantatges. En alguns casos, el recull de
camp ha estat realitzat per persones no
especialment vinculades amb l'àrea de treball, però que han substituït aquest coneixement per un entrenament especialment
intens; els resultats, majoritàriament, han
estat a un nivell similar a la resta i, en algunes àrees, han estat notables.
Les instruccions generals que es donaven a l'equip de treball de camp van ser
les següents:
Recollir la toponímia amb la màxima
diversitat possible. Es feia una referència especial al fet que es recollissin orònims, ja que, a causa de l'escala i perquè

els informadors en general posen més
l'èmfasi en el poblament i en l'aspecte
humà, era el tipus de topònim que més
sovint s'ometia. L'escala permet recollir el nom de pràcticament qualsevol
element geogràfic; els elements d'abast
territorial reduït (una font, per exemple) es poden situar per referència a altres
elements; la base fotogràfica utilitzada,
que es comentarà més endavant, permet situar amb bastant precisió aquest
tipus d'informació.
Respectar amb fidelitat els dialectalismes.
Recollir totes les versions de topònims
i de codis geogràfics tot i seleccionar-ne
la forma més significativa.
Situar amb precisió els topònims.
- Claredat en la situació i en la transcripció
dels topònims.
En el treball de camp, la informació
es recull directament de fonts orals. A partir d'aquesta informació es confeccionaven els llistats de camp, i els topònims es
situaven sobre imatges fotogràfiques a una
escala aproximada d'1:5 000, que es corresponen amb els fulls de l'ortofotomapa que
es realitzen a aquesta escala (distribució de
12 x 8 fulls de l' Ortofotomapa de Catalunya
per cada full del Mapa Topografico Nacional
-MTN- a escala 1:50 000). Cada full a escala
1:5 000 té unes dimensions de 46,5 x 46,4 cm
i cobreix una superficie aproximada de
5,2-5,4 km2 (figura 2) .
Conscients de la problemàtica que
pot presentar l'enquesta oral (veracitat de
la informació, transcripció correcta, etc.),
es van prendre les mesures que, en el context general del treball, podien compensar-la:
Sempre que fos possible es consultaria
més d'un informador. Això pot suposar, però, trobar versions diferents del
nom d'un lloc, sense tenir gaires elements per a discernir directament quina
és més correcta. En d'altres ocasions, el
problema va ser la inaccessibilitat a cert
tipus d'informació considerada gairebé
privada o que els informadors temen
que pugui ser utilitzada per a finalitats
que els peljudiquin.
Transcripció exacta del topònim. Encara
que no se'n pugui avaluar la fidelitat i
que també depengui de com dóna la
informació l'informador, permet un
estudi global posterior. La persona que
fa el recull de camp no analitza, amb
aquest sistema, el topònim, no n'estableix l'etimologia ni la grafia definitiva,
encara que les seves observacions són
molt útils per a fer-ho. La decisió final
sobre la versió correcta s'ajorna fins a
disposar de tot el material toponímic.
Això té l'inconvenient que durant un
període de temps es disposa d'una topo-

rumia provisional i que el fet de no arribar a l'origen de cada topònim a partir del
contacte informador-persona que fa el
recull de camp fa perdre una part de la
informació. Per contra, però, l'estudi de
cada topònim pot ser més complet si es
disposa d'un material de base abundant a
partir del qual fer les anàlisis i les comparacions que es considerin necessàries; així,
s'estalvien les mateixes discussions per a
casos semblants i s'evita que cada punt problemàtic entorpeixi l'evolució general del
treball; a més, el fet de tenir la informació
de conjunt permet aconseguir uns resultats més homogenis, encara més si es té en
compte la dificultat que hi ha per a arribar a acords unànimes i únics per a determinats aspectes de la toporúmia.
La qualitat i la fidelitat de la tasca realitzada per l'equip de treball de camp són
la clau de volta del resultat final del treball, ja que únicament la persona que fa el
treball de camp té el contacte directe amb
el topònim i amb l'informador. La resta
del treball parteix de la seva tasca.
L'equip de treball de camp va realitzar el recull de toporúmia a partir del material següent:
Imatge fotogràfica ampliada fins a una
escala aproximada d'1 :5 000 (2 exemplars: un de camp i un per a traslladar
la informació definitiva un cop acabada la tasca), de data aleshores relativament recent (dels anys vuitanta). Per a
evitar la pèrdua de part ·de la imatge a
causa de la deformació de les fotografies aèries, especialment en àrees muntanyoses, el material es va escollir
principalment de les parts centrals dels
fotogrames originals i, a més, cada imatge es va fer superposar en un marge més
o menys ampli amb la del costat. Cada
imatge de treball de camp coincideix
amb un full de l' ortofotomapa a escala
1:5 000.
Fulls impresos per a escriure-hi la toponímia i l'altra informació.
Material cartogràfic de consulta. Malauradament, com a material de referència de moltes àrees no existia, sobretot
en els primers anys en què es va realitzar el treball, cartografia de l'escala i de
l'actualització adequades; en general,
pel que fa a cartografia recent, moltes
vegades només es podia comptar amb
els fulls del Mapa TopogTiíjico Nacional
(MTN) E. 1:50 000. Tot i això, el fet
de partir de poc material complementari va evitar que es tendís només a cons. ta.t ar i reproduir la toponímia que
apareix a documents ja publicats i va
contribuir al fet que l'única font d'informació , per a la base de recull de camp,
fós l'oral.

En les imatges, per a cada topònim (indicat amb un número) es marcava l'àrea que
ocupa mitjançant sagetes, línies, cercles,
etc., segons l'espai ocupat i segons el tipus
de topònim (dibuix lineal per a vies de
comunicació, xarxa hidrogràfica; de superficie per a partides, orografia, nuclis de
població, i puntual per a edificacions, etc.).
L'ordre amb què se situen els números
damunt de la imatge no és estricte, però
es demanava que, en la mesura possible,
s'ordenessin dividint mentalment la imatge en quatre quarts, i començant pel superior esquerre (A), se seguís pel superior
dret (B), a continuació l'inferior esquerre
(C) i finalment l'inferior dret (D); aquest,
com es veurà, és el mateix ordre amb què
en les fases posteriors s'estructura la toporúmia de cada full (figura 3).
Tal com s'ha esmentat, el treball de
camp no és només el recull del topònim,
sinó de tot un seguit de camps d'una fitxa .
Els llistats contenen la informació següent:
Numeració i topònim. En els llistats, la numeració de la imatge és reproduïda i acompanyada dels topònims escrits en una
primera columna seguint els criteris d' escriptura prèviament establerts, amb totes les
lletres i sense utilitzar abreviatures.
Municipi. Les llistes de topònims s'encapçalen amb el nom oficial del municipi i
cada municipi és codificat (en una fase
posterior) amb un número -dos dígitsde comarca i un altre número -dos dígits
més- de municipi (vegeu la publicació
Estudi sobre La classificació de La cartografia'
i l'exemple de la taula 1).
Aquesta codificació s'utilitzava habitualment abans de la publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
de l'Ordre de 20 de desembre de 1988,
per la qual es fa pública la llista dels noms
oficials dels municipis de Catalunya, de les
seves unitats de població i de les entitats
municipals descentralitzades (DOGC núm.
1101, de data 2-2-1989). En aquesta llista, els codis municipals es construeixen a
partir de dos dígits que fan referència a la
província i tres dígits més que fan referència al municipi. Posteriorment encara, en
el DOGC núm. 1734, de data 19-4-1993
es publica una Ordre (de data 25-2-1993)
per la qual s'estableix un nou sistema de
codificació de les entitats locals, ens de gestió i consorcis amb participació pública
local, amb finalitats estadístiques. En la
toporúmia de l'ICC, però, s'ha continuat
utilitzant la codificació comarca-municipi,ja que es tracta d'un sistema que en el
moment d'aparèixer els nous, ja s'havia
utilitzat en una gran part del recull de toporúmia. A més, la codificació utilitzada en
el recull permet agrupar la toporúmia a
nivell comarcal.
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Figura 3:
Divisió en quarts de la imatge
fotogràfica de base del recull
de camp. La toponimia se situava
ordenada segons aquesta divisió

19 Ribera d'Ebre
19.01 Aacó
19.02 Benlsaanet
19.03 Flix
19.04 Garcia
19.05 Slneetar
19.06 Miravet
19.07 Móra d'Ebre
19.08 Móra la Nova
19.0918 Palma d'Ebre
19.10 Rasquera
19.11 Alia-roja d'Ebre
19.12 Tlvllaa
19.1318 Torre de l'Espanyol
19.14 Vlnebra

Taula 1:
Exemple de codificació dels
municipis (comarca de la Ribera
d'Ebre). Aquesta codificació
permet l'accés a la informació
per municipis i per comarques

Nota:
5. Institut Cartogràfic de Catalunya: Estudi sobre la
classifiaui6 dt la cartogr'!fia. Barcelona, 1985.
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5. Medi ff81c: Orognlfte ............ llllll'fllma
5.01 Elevacions del terreny en general
01 Massls
03 Mola
01 Muntanyes
03 Pujol
02 Serra
03 Tosaa
02 Serralada
03 Tossal
02 Serrat
03 Turó
5.02 Punts elevals d'una muntanya
01 Agulla
03 Puig
02 C1881a
03 Punta
03 Bony
03 Roc
03 Cap
03 Roca
03Cim
03Tuc
03 Tuca
03 Penys
03 Pic
04 Con volcànic
5.03 Depressió de la superficie terrestre
01 Circ
04 Sot
02 Coll
05 Vall
02 Collada
05 Conca
02 Port
06 Congost
03 Coma
06 Afrau
04 Clot
06 Estret
04 Fondo
06 Forat
04Rasa

5.04 Pas a través d'una~
01 Grau
01 Pas
5.05 Espadat de roca
01 Balç
01 Cinglara

01 Espadat
02 Penya-segat

5.06 Terreny planer
01 Ras
01 Rasos

02Pia
02 Plana

5.07 Terreny pendent
01 Costa
01 Falda

01Pala

5.06 Cavitats naturals
01 Avenc
01 Bòfia
02Abric
02Balma
03Bora

03 Forat
03Tute
03 Grallera
03Cova

5.09 Indrets
01 Parada
01 Partida
01 Passant
01 Peça
01 Sort
01 Camp
01Tros
02Bosc
03Bac
03Baga
030bac
5.1 o Relleu litoral i marf
01Arxlpàlag
02Cap
02Punta
03Costa
04 Delta
05 Escull
05 Faralló
05 NieU
06Dunas

030baga
04Solà
04Solana
04Solall
05Pieta
05 Pletiu
05Devesa
06Era
07 Hort
07 Horta
06Paratge
071118
07111ot
06 Plalja
OS Platjola
09 Port natural
10 Aranal
10 Arany
10 Sorral

Taula 2:
Fragment de l'apèndix "Codificació
geogràfica de la toponimia" del
llibre Toponímia i cartografia. Assaig de
sistematització (ICC, 1985).
La classificació de la toponimia
mitjançant codis permet l'accés a la
informació per tipus de topònim

Codi geogrèific. En una altra columna s'indica un codi geogràfic de cinc dígits.
Aquest codi procedeix d'una classificació geogràfica de la toponímia : tan
important és saber com es diu un lloc com
què és, ja que ni en els casos en què el
topònim està format per un genèric clar
no és segur que aquest indiqui exactament de què es tracta . Per exemple,
genèrics com "riu" sovint es refereixen
a torrents, genèrics com "camí" es poden
referir a partides o veïnats i, fins i tot,
genèrics com "bosc" o com "serra" es
poden referir a masos o a pobles. Per
exemple, al full181-9-2 figura el topònim "Riu de Cabanes", fent referència
a un afluent del Riu de la Bonaigua (Val
d'Aran) ; al full 446-3-1 hi ha els topònims "el Bosc de Requesens" i "el Bosc
de Valls", tots dos fent referència a masos
(Alt Camp); al full293-1-5 hi ha el topònim "el Camí de Santa Maria" referintse a un veïnat (Berguedà); al full446-4-1
el topònim "el Camí de la Font" fa
referència a una partida (Alt Camp) i al
full 364-3- 4 el topònim " la Serra de
Santa Anna " es refereix a una masia
(Osona).
La codificació geogràfica emprada és útil
des de molts punts de vista. D'una banda,
permet que, migançant tècniques informàtiques i una vegada organitzada la base de
dades, es puguin conèixer, per exemple,
tots els noms recollits de les masies o de
qualsevol altre element codificat d'una
comarca determinada. D'altra banda, a
través del desenvolupament d'un programa informàtic, aquest codi geogràfic fa
possible que, com ja es comentarà més
endavant, un cop s'ha entrat la informació una sola vegada, es detemlini, automàticament, el tipus de lletra que correspon
a aquell topònim en un document cartogràfic determinat.
Els codis geogràfics utilitzats són els que
figuren a l'apèndix del llibre Topon{mia
i cartografia. Assaig de sistematització i es
basen en dígits. Com a exemple es
reprodueix, a la taula 2, la part corresponent a "Medi fisic : orografia terrestre i marítima".
Com es pot observar a la taula, un mateix
concepte o element geogràfic té el mateix
codi, tot i que pugui correspondre a diferents genèrics. En aquesta codificació no
es va pretendre reproduir tots els genèrics possibles, per diverses raons: en primer lloc, perquè es tractaria d'una llista
inacabable i, en segon lloc, perquè molts
topònims no porten genèric o el que
porten no serveix, com ja hem vist anteriorment, per a identificar amb exactitud el tipus d'element geogràfic a què
fa referència. El codi s'ha d'atorgar com
a concepte i no com a genèric. La per-

sona que fa el treball de camp ha d'identificar a quin codi cal assimilar un topònim, independentment del genèric que
porti . La llista de codis és orientativa i
indica els genèrics més freqüents, que
no són els únics .
El fet d'utilitzar una llista a base de dígits
permet afegir-hi aquells conceptes que
s'havien omès i que, al llarg del treball,
s'ha vist necessari que hi apareguessin.
Per exemple, a l'apartat 5.01 Elevacions
del terreny en general s'ha afegit, com
a codi 5.01.02, el concepte "carena", i
a l'apartat 5.10 Relleu litoral i marí s'ha
afegi t un codi nou, 1'11, fent referència
a "istme", entre altres.
Observacions. En una altra columna
s'escriuen les observacions: informació
complementària, altres noms qu e fan
referència al mateix lloc, possibles alternatives per al codi geogràfic i referències sobre qui ha estat l'informador.
Número i titol del full. Cada llistat corresponent a un full de l'Ortofotomapa E.
1:5 000 s'identifica amb un número (full
1:5 000 de referència) i amb un títol.
Pel que fa a la numeració, cada full
s'identifica amb cinc o sis xifres: tres són
relatives al full del MTN 1:50 000, una
o dues corresponen al número de la
columna (de 1'1 al12) i una altra correspon al número de la fila (de 1'1 al 8).
Per exemple , a la figura 2 el full tramat
correspon al número 6-2 d'un full del
MTN 1:50 000.
El títol es tria entre tots els topònims
del full donant prioritat als topònims de
població. Es descarten, en tot cas, els
noms comercials i, per descomptat, els
de barrancs, carreteres, camins i qualsevol element que no sigui representatiu d'aquell full concret. S'intenta donar
el nom més significatiu per a cada full
amb el propòsit general de no repetir
els títols per a diferents fulls. Per aquest
motiu, en el cas de nuclis que ocupen
més d'un full es reserva el nom del nucli
per al full en què hi ha l'ajuntament o,
si no és cap de municipi , per al que
conté la major part del nucli. Aquest
criteri de no repetir títols es va modificar, més endavant, per als casos de
nuclis de població geogràficament separats, però amb un mateix nom. Per
exemple , el full 364-6-8 es titula " la
Garriga" fent referència al poble del
Vallès Oriental; el full 296-1-7 també
es titula " la Garriga", ja que és el nucli
de població més important d'aquest full
(es tracta d'una unitat de població del
municipi de Sant Julià de Ramis, al
Gironès).
Altra informació . Per a cada full s' indica
també la data de recollida i el nom de la
persona que l'ha realitzada.

Fulls

3000,------------------------,

La fase de revisió
La revisió va iniciar-se sistemàticament l'any 1986. Com el recull de camp,
també és l'any 1987 el que presenta la freqü ència màxima, amb un 32% del total de
la feina feta. Els darrers anys (1988-1991 ),
a diferència del treball de camp, la revisió
presenta una tendència a augmentar, ja
que, com que es tracta d'una fase consecuti va al treball de camp , en aquestes dates
es comptava amb força materia] de base
per a revisar (figura 4).
En el cas de la toponímia ara nesa, es
va comp tar amb la col·laboració del
Conselli Generau dera Val d'Aran, a través del Centre d e Normalisacio n Lingüistica, per a la revisió, l'any 1992, de la
toponímia de la Val d'Aran de què es disposava (uns 6 000 topònims), amb la finalitat de tenir-ne la versió més correc ta
possible.
La revisió ha estat realitzada, en gairebé tots els casos, per filòlegs i, en alguns
altres, per geògrafs especialment dedicats
a tasques de toponímia. Hi han treballat
unes 25 persones. Com en el cas de l'equip
de treball de camp, ha estat preferent una
vinculació especial amb l'àrea a revisar,
encara que en aquesta fase de treball el
coneixement sobre el terreny era fàcilment
substituïble per un coneixement lingüístic més teòric.
Les instruccions generals amb què l'equip iniciava el treball eren, a part de seguir
estrictame nt les normatives i els criteris
establerts, que es consu.ltessin els treballs
realitzats sobre l'àrea, en cas que n'hi
haguessin, però que es tingués en compte, de manera preferent, el treball de base
(el recull de camp) de què es partia.
A part de la correcció lingüística i de
situació, les tasques del revisor se situaven
també a altres nivells: revisió dels enllaços
de la toponímia (la continuïtat) entre un
full i els contigus, revisió de títols, indicació dels topònims que no és aconsellable
que surtin als fulls de l'ortofotomapa (topònims aberrants, topònims comercials, descripcions, topònims inadequats a l'escala del
document), codificació migançant l'adjudicació d'una lletra (A, B, C, D ) a cada
topònim segons el quadrant del full en què
es troba, i adjudicació a cada municipi del
codi comarca-municipi descrit més amunt.
A més, calia que es fes una valoració
del treball de camp quant a l'exhaustivitat,
qualitat i varietat, i es completessin els topònims importants que, per motius diversos,
hi poguessin faltar.
L'equip de treball de l'Institut Cartogràfic de Catalunya analitzava la informació procedent de l'equip de revisió i hi
donava el vist-i-plau final .
La normativa i els criteris generals
seguits són els exposats en el llibre Topo-

nímia i cartogrqfta. Assaig de sistematitz ació,
amb les matisacio ns i les ampliacio ns que
ha estat necessari afegir-hi .
Pel que fa als topònims qu e tenen
una versió oficial, aq uesta s'ha respectat
sempre. A] principi del treball només hi
havia llistes oficials (publicades al DOGC)
dels noms de municipi . L'Ordre de 20 de
desembre de 1988 (DOGC núm. 1101,
de data 2-2-1989) va fer pública la llista
dels noms oficials dels municipis de
Catalunya, de les seves unitats de població
i de les entitats municipals descentralitzades. L'Edicte, de 13 de gener de 1993, pel
qual es dóna publicitat al nom oficial dels
municipis de Catalunya, de les seves respectives capitals i de les entitats municipals
descentralitzades (DOGC núm. 1704, de
data 5-2-1993) suposà una actualització
d'aquestes denomi nacions oficials. Les
modificacions que posteriom1ent es publiquen al DOGC s'hi incorporen.
A.lguns dels criteris definits i utilitzats
porten sovint a una discussió, ja que s' han
adoptat solucions generals que poden ser
dificils d'acceptar en alguns casos particulars. És el cas, per exemple , dels antropònims. En aquest treball es va optar per dur
a terme la nom1alització lingüística de tots
els topònims, inclosos els antropònims que,
pel fet de fer referència a noms de persona poden escriure's habitualment de manera no normalitzada.
Iriformatització
La informatització també es va iniciar el mateix 1986. L'evolució del treball
no presenta grups d'anys gaire destacats,
tot i qu e també és el 1987 l'any en què es
va assolir el p ercentatge més elevat, un
24 ,5% en aq uest cas. Dels darrers anys
(1988-1991) destaca el 1991 , en què les
tasq ues d'informatització presentaven un
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Evolució del treball
d'infonnatitzaci6 de la toponímia
des del seu iníci, l'any 1986,
fins que es va finalitzar, l'any 1992

augment significatiu, ja que es comptava
amb gairebé tot el material preparat per a
ser informatitzat (figura 5). El1993 va finalitzar la informatització.
En una primera fase, la informatització es realitzà com a sistema per a crear
arxius de toponímia (un per full), però
també s'organitzà de manera que permetés un pas automàtic cap a la composició
de la tipografia. Així, el codi geogràfic adjudicat ja en la fàse de recull de camp, es transformava directament en un codi tipogràfic
que la màquina fotocomponedora podia
interpretar; afegint-hi només la informació relativa a la llargada que havia d'ocupar el topònim, la pel·lícula per a fer
!'stripping era filmada directament sense que
en cap moment calgués reescriure cap topònim ni cap codi. Actualment, els fulls de
l'Ortofotomapaja no s'editen amb les tècniques tradicionals de fotocomposició i
stripping, sinó que es fan amb un procés
automàtic: la toponímia es troba arxivada
en un suport informàtic i passa a situar-se
a damunt d'una imatge digital visualitzada
per pantalla. Amb aquest procés els topònims s'incorporen interactivament en pantalla utilitzant l' ortofoto convenientment
mostrejada com a fons, i se'ls dóna la forma
adequada gràcies a la utilizació de corbes
de suport digital per a textos, les quals permeten desplaçar, espaiar, separar o corbar
els topònims. El resultat del treball, un cop
imprès el full, presenta els topònims amb
un rebentat de fons que, sense detriment
de la imatge de base, permet una lectura,
identificació i localització més bones. En
cap cas, però, no és possible manipular la
toponímia un cop ha estat donada com a
correcta. Aquest és un fet que es va tenir
molt present des del principi, ja que es pretenia que el procés de treball introduís com
menys errors millor.
En una segona fase, aquestes dades
informatitzades s'estructuraran en forma
de base de dades la qual, gràcies a la utilització de fitxers digitals en el moment de
situar la toponímia, permet contenir, a més
de les diverses codificacions de cada topònim, les coordenades de cadascun d'ells.
Actualment es disposa d'un 50% aproximadament de la toponímia georeferenciada per aquest sistema.

Balanç i estat actual
A partir del treball realitzat es pot fer
un balanç dels resultats aconseguits.
El nombre de topònims per full és
força variable i, en tot cas, no és una dada
estadísticament significativa, ja que la toponímia recollida depèn molt del tipus de
terreny, del temps i del material disponibles, de la facilitat per a localitzar els informadors adients, etc. A part, en un treball
d'aquesta magnitud, cal tenir en compte

que hi han participat un nombre de persones considerable i que, malgrat les directrius estrictes amb què partia el treball, ha
estat impossible evitar que hi hagi diferències en la quantitat i en la qualitat, per bé
que sempre s'ha intentat establir uns marges de referència. Per a cada· full 1:5 000,
hi ha una mi~ana de topònims que pot anar
entre 30 i 60 en les àrees de muntanya,
entre 40 i 100 en les àrees més poblades, i
arriba a màxims de més de 150 topònims
per full, o més, en àrees urbanes. Aquestes
quantitats, però, són orientatives.
Més que valorar la quantitat, el que
s'intenta valorar és la qualitat i, això, d'entrada, només es pot fer considerant quins tipus
de topònims s'han recollit: els noms de
cases, per exemple, són sempre més fàcils
de recollir que els que fan referència a l'orografia; hi podria haver un full amb molta
toponímia, però que només fes referència
a cases, sense cap orònim, per exemple. Un
cas força freqüent, també, és que en àrees
rurals arribin reculls amb una quantitat molt
gran de noms de partida, però fent referència sempre a noms de propietaris, per exemple. Per tant, en valorar la toponímia,
s'observava sempre la varietat i la diversitat, més que no pas la quantitat.
És essencial el fet que els topònims
estan situats (amb una precisió de fins a
1I 4 de full -1 ,3 km2- ) i codificats, hi ha
toponímia major i toponímia m enor (amb
la qual cosa es podrà codificar la toponímia per l'escala i pel tipus de document
cartogràfic), amb referència directa al municipi i a la comarca en què es troben. Nous
processos de producció de cartografia permeten, a més, disposar de georeferenciació automàtica amb coordenades de cada
topònim. A partir de projectes com l' Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 o el Mapa
comarcal de Catalunya 1:50 000, aquesta georeferenciació és actualment possible i, en
bona part, ja s'ha dut a terme.
A partir de la tasca realitzada fins ara,
les fases del projecte que es planifiquen i
en què es treballa són les següents:
a) Densificació de la toponímia en àrees
concretes
La informació disponible es va analitzar per tal de detectar aquelles àrees que
necessitaven una millora especial. La
majoria de les millores que calia introduir-hi es derivaven de dos fets: l'evolució de criteris produïda al llarg del
treball (la toponímia urbana i la toponímia
de fora de Catalunya que formava part dels
fulls, per exemple, inicialment no es recollia) i els problemes d'accés a la informació i de qualitat del recull en general:
àrees despoblades, informació poc significativa, densitats irregulars, etc.
En relació amb això, en aquests moments
es du a terme un treball de densificació

en algunes àrees ja seleccionades que no
assoleixen el nivell esperat. A més, s'estan
incorporant al llistat de topònims, noms
de lloc que es coneixen per altres fonts
i que no apareixen sistemàticament en
el recull (vèrtexs geodèsics, informació
turística i urbana, ... ).
b) Anàlisi global de la informació
Aquesta anàlisi es compon de dues parts:
Anàlisi de coherència: Sovint s'ha
donat el cas que, a causa del volum
de dades, es produeixen incoherències entre els diferents fulls. Per exemple, els topònims que es repeteixen
en dos fulls contigus poden presentar versions diferents.
D'altra banda, com ja s'ha esmentat,
el fet d'haver treballat amb una quantitat relativament àmplia de persones
a la fase de recollida i a la fase de revisió ha fet que sigui dificil mantenir
uns criteris uniformes i inamobibles,
i de vegades ha calgut fer-ne adaptacions o valorar quin és el criteri més
adient.
Anàlisi lingüística: L'anàlisi lingüística
etimològica global s'ha deixat expressament per a fases posteriors a la recollida de la informació toponímica.
Evidentment, en aquesta fase d'anàlisi de la informació es recullen i
s'estudien tots els errors i totes les
esmenes relacionades amb la toponímia que els usuaris de la cartografia
ens fan arribar. Aquestes aportacions
són fonamentals per millorar la informació disponible.
e) Formació de la base de dades de toponímia
d) Extraccions de la base de dades
- el Nomenclàtor toponímic de Catalunya,
- l'aplicació de la toponímia als documents cartogràfics.
Aplicacions en cartografia
La informació toponímica obtinguda amb el treball descrit s'ha tractat a l'ICC
amb dos objectius: D'una banda, es treballa en el projecte, que es troba en fase
de realització, de formació d'una base de
dades de toponímia. D'altra banda, s'aplica la informació del que formarà aquesta
base de dades en els documents cartogràfics que s'elaboren a l'ICC.
El recull de camp a escala 1:5 000 no
només ha servit per a la recollida de la
toponímia amb vista a la publicació de la
sèrie Ortifotomapa de Catalunya 1:5 000,
finalitzada l'any 1992, a la mateixa escala,
sinó també per a construir la base toponímica a partir de la qual es farà la selecció
amb vista a la publicació d'altres documents a altres escales. Així mateix, la toponímia aplegada en aquest recull, un cop

informatitzada, es converteix en un índex
d'entre 300 000 i 400 000 topònims amb
una mitjana d'entre 10 i 12 per km2, prou
extens i de detall suficient per a localitzarhi la majoria d'elements geogràfics del territori. Si considerem, a més, el fet que l'edició
del projecte Ortofotomapa de Catalunya
1:5 000 permet obtenir la localització de
cada topònim amb la seva georeferenciació
per coordenades, la recerca de qualsevol
topònim o la possibilitat de conèixer a partir d'unes coordenades la denominació de
qualsevol indret o element destacat del
territori a l'esmentada escala de base , es
converteixen en activitats que es poden
dur a terme àgilment i amb accés ràpid.
Igualment, el fet de tenir informatitzats per camps diversos tots els elements
que es coneixen d'un topònim (el topònim mateix, el codi del municipi al qual
pertany, el codi geogràfic del topònim, el
full ortofotomapa i el bloc 1:50 000 al qual
pertany, el quadrant del full dins del qual
apareix el topònim, qui va fer el recull de
camp i qui en va donar la informació, el
nom del corrector, els tipus de mapes en
els quals ha d'aparèixer el topònim, etc.)
permet diverses possibilitats de coneixement i aproximació a la toponímia a partir de les combinacions d'aquests diversos
camps un cop sistematitzats en una base
de dades. Com a exemples es pot citar el
coneixement de tots els topònims d'un
municipi, la relació de la totalitat d'aquell
element geogràfic que es desitgi (masos,
ermites, castells, cims, rius, carreteres ... )
per fulls , per municipis o comarques o
múltiples combinacions més entre diferents d'aquests paràmetres.

Base de dades de topon{mia
La formació de la base de dades de
toponímia constitueix un objectiu en si
mateix. La finalitat principal és disposar
d'una base correcta i adequada per a la cartografia que genera l'ICC a totes les escales i per a tots els diferents tipus de document
cartogràfic.
Per a formar aquesta base de dades
caldrà estructurar els arxius actuals per fulls
1:5 000, de manera que es disposi de tota
la informació corresponent a cada topònim. La fitxa-base a partir de la qual
s'estructuraria la base de dades contindrà
informació com la següent:
Topònim : nom complet, sense abreviatures, nom que s'ha considerat preferent (si el mateix lloc es diu de més d'una
manera) .
Codi geogròjic: codi que s'ha considerat
preferent (si el mateix lloc es pot codificar de més d'una manera).
Codi municipal: comarca i municipi.
Municipi: nom complet i oficial, sense
abreviatures.

Comarca: nom complet i oficial, sense
abreviatures.
Coordenades UTM: coordenades X i Y
del lloc.
Bloc 1:5O 000: número seqüencial dels
fulls 1:50 000 (distribució dels fulls
1:50 000 del MTN).
Full Ortofotomapa: número de columna i
número de fila a l'Ortofotomapa 1:5 000.
Quadrant: resultat de dividir el full en
quatre parts iguals. Permet situar el topònim en quadres d'1,3 km2•
Altres denominacions: denominacions no
preferents.
Altres codificacions: codificacions no preferents.
Altres topònims: topònims que fàn referència directa al topònim en qüestió.
Font: recull de camp 1:5 000, recull de
camp de densificació, altres reculls de
camp específics.
R ecollit per: nom de la persona que n'ha
fet el recull de camp.
Data del recull: data en què es va realitzar el treball de camp.
R evisat per: nom de la persona que n'ha
fet la revisió.
Data de la revisi6: data en què es va realitzar la revisió.
Informadors: nom o referències de la persona que va facilitar la informació.
Escala i tipus de mapa: esment de les escales i dels tipus de document cartogràfic
en què és adequat treballar amb aquest
topònim.
Observacions: aspectes que es vulguin
comentar.
La informació que ha de formar part
d'aquesta base de dades, com ja s'ha dit,
ha de ser analitzada de manera detallada i
exhaustiva, des de diversos punts de vista:
Els topònims han de ser analitzats etimològicament per tal d'establir-ne la
grafia més correcta en aquells casos en
què la revisió realitzada fins ara no l'hagi
pogut establir. En aquest sentit, s'està
mantenint converses amb l'Institut
d'Estudis Catalans, per tal que aquest
porti a terme la revisió i validació de la
toponímia disponible. També s'estableixen línies de coHaboració amb altres
entitats de caire territorial a fi de millorar la base toponímica.
Tota la informació ha de passar un control global de coherència i uniformitat
per a definir exactament de quins topònims i de quina informació referent a
aquests topònims es disposa.
Les finalitats d'una base de dades com
aquesta són múltiples, tant des del punt de
vista merament de consulta com d'explotació. En el cas de la toponímia, és interessant tenir de manera ordenada tota la

necessàries per a cada document. Una selecció toponim.ica per a un ortofotomapa a
escala 1:5 000 no pot ser la mateixa, n.i es
pot fer amb els mateixos criteris, per a un
mapa topogràfic a escala 1:50 000, per r¡osar
un exemple extrem ; els criteris en el tractam ent de la toponimia varien en fun ció
del tipus de document i de l' escala.
Abans d'incorporar els topòn.ims en
qualsevol tipus de document cartogràfi c,
cal definir les ca rac terístiqu es d 'aqu esta
informació d'acord, principalment, amb
el tipus de document. Així, l' escala i el
tipus de representac ió utilitzats (mapa
topogràfic, nu pa d'imatge, mapa temàtic
... ) seran els dos fac tors principals que cond.icionaran el tractament que ha de rebre
la informació toponírn.ica.
:....,¡;...__ _ __ _...._:;.¡;__.c.;.-..:..:o...-~....- - - - ¡¡
Per a il ·lustrar com cond.icionen ambdós factors en un document cartogràfic concre t, es pot prendre com a exempl e un
informació de què es d.isposa, a tall d'invenFoto 4:
o rtofotomapa o un mapa d 'imatge de
La selecció i la situació de la
tari, ja qu e constitueix una de les formes
toponímia a c ada document
satèl·lit. Aquests tipus de document contemés senzilles de posar en contacte la inforcartogràfic es fa segons el tipus de
nen tots els elements de la superficie terresmació amb el públic (especialista o no) i,
document i la seva escala. A més,
tre que són visibles o captables des de l'aire;
també, de donar l'oportun.itat d'anar polint
cal analitzar la toponímia en relació
es tracta, doncs, d'una base cartogràfica d'al ta
la infom1ació a mesura qu e es reben notia tots els altres elements cartogràfics
densitat d'informació . En el seu ús es comfi cacions d'esm enes.
que formen el mapa. La disposició
plementen l'elevat contingut informatiu
El recull de toponímia de l'Institut
dels topònims (centrats , corbats,
que
comporta la fotografia aèria vertical o
Cartogràfic
de
C
atalunya
passa
gradualacotats per la dreta o l'esquerra,
la imatge de satèl·lit amb l'existència d'una
ment per aquest procés de contacte amb
etc.) s'efectua amb precisió per
escala uniforme per a tot l'àmbit que cobreix
el públic, en la mesura que una gran part
evitar interpretacions equívoques
tant per part de l'operador que
la imatge. A més de la mateixa imatge, que
de la infomució toponimica es publica en
la situarà en pantalla com de
constitueix la font d'infomució principal,
els fulls dels documents cartogràfi cs ed.il'usuari del mapa publicat
aquests documents contenen altres aspectats (per exemple, l' Ortofotomapa de Catates complementaris per a la interpretació,
lrmya 1:5 000). És a dir, la selecció de la
local.ització i posicionament sobre el territoponimia que forma part de cada docum ent cartogràfi c constitueix un tipus
tori, tals com la xarxa de coordenades del
full i la informació toponimica. Aquestes
d'extracció de la base de dades.
característiques defineixe n un tractam ent
A més, però, s' ha considerat qu e la
publicació, en fom1a de nomenclàtor, de
particular qu e es concreta, a grans trets, amb
la llista de noms de lloc de Catalun ya amb
una presència de topòn.ims no excessivainfom1ació bàsica quant a la seva situació
ment densa i amb l'ús de tipografies clares
i fines amb la final.itat de no perjud.icar la
i cod.ificació geogràfica és una font d'informació útil.
informació cartogràfica de base, n.i ocul tar
elements de la imatge. L'escala del mapa, al
Aquesta és una in.iciativa semblant a
la dels anomenats gaz etteer de què dispomateix temps, cond.iciona la tipologia dels
sen alguns països i que l'Organització de
topòn.ims: a grans escales, on el detall de la
les N acions Un.ides recomana dur a tenne6
representació pem1et la identificació detaLa defin.ició d'un obj ectiu i de l'usuari a
llada dels elements que configuren la superqui s'adreça són bàsi cs a l'hora de planififí cie terrestre, els topònims poden de la
car una obra d'aqu est tipus. I també ho
mateixa manera tenir en compte aqu est
són, per les seves implicacions pràc tiques,
detall oferint referències puntuals. Quan la
les cod.ificacions utilitzades, el sistema per
superficie coberta per la imatge és molt més
a m antenir- lo ac tu alitzat i el sistem a
gran, els topònims han de restringir-se a
informàtic utilitzat.
grans superfícies, serres, massissos, cursos
hidrogràfics principals i nuclis de població.
A plicació de la toponímia a documertts
Pel que fa a la col·locació dels topòcartogràfi cs. C riteris en el tractament
nims damunt del mapa, no se segu eixen
de la toponímia
en cap cas motius arbitraris. La d.isposició
dels topònims ha de pem1etre una lectuLa base toponirn.ica a partir de la qual
s'obté la infomució per a qualsevol docura clara de tots els elements qu e fom1en el
Nota:
ment cartogràfic no és d.irectament expormapa, de la mateixa manera que no ha de
table, sigui quin sigui el mapa en què es
donar lloc a interpretacions confoses sobre
6. Uniced Nations: F01mll U11ited Nations COiifere,ce
on the Staudaritzation of Geographical Names. Vol. Il:
treballa. A partir de la base de dades de
el que designen, per la qual cosa la d.ispoTec/mica/ Papers. Nova York, 1987.
to po nímia es realitze n les extraccion s
sició de cada topònim requereix una refle-
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xió sobre tot allò que pot afectar. De la
mateixa manera, els elements que fonnen
la planimetria (símbols) o altimetria (cotes
altimètriques i corbes de nivell), en el cas
dels mapes topogràfics, s'han de tenir en
consideració en el moment de situar la
toponímia. Les tipografies assignades (tipus
i cossos de lletra) han d'adequar-se igualment a la configuració del mapa .
Encara que utilitzant criteris comuns
en l'ús de les tipografies (és habitual l'ús
de cursives per a la hidrografia, per exemple), els diversos tipus de lletra utilitzats
actualment, gràcies a les possibilitats que
ofereix la infom1àtica, són d'aplicació molt
més àgil. No es pot deixar de considerar,
això no obstant, que el criteri prioritari en
cartografia és oferir una representació clara
de la superficie terrestre. En conseqi.iència, no és gaire útil fer un ús exagerat de
diferents tipus de lletra, ja que damunt del
mapa tampoc no pem1etrien distingir fàcilment diferents tipus de topònims. La decisió de quina tipografia s'adopta ha de tenir
en compte diferents decisions parcials:
Suport tècnic (i/ o informàtic que s'utilitza).
Tipus de document i escala en què es
realitza.
Tipus de toponímia que s'hi situa.
Classificació que es fa d'aquesta toponínua.
A partir d'aquests punts es poden definir els tipus de lletra i els cossos que s'utilitzaran.
El primer pas per a situar la toponímia consisteix a disposar d'una base cartogràfi ca de les mateixes característiques
que la que s'obtindrà com a producte final,
encara que sense la infomució toponímica. A sobre s'hi sobreposa una segona base,
de material pol.iester transparent, per a la
situació dels topònims, en què es disposen
els topònims amb una numeració ordinal
de referència. En aquesta base s'indica amb
precisió la disposició exacta que ocuparan
els topònims en el mapa (acotats a dreta o
esquerra, centrats, lineals, corbats concaus
o convexos, etcètera) i serveix de referència en el procés de muntatge digital.
Paral·lelament a aquest procés, cada
topònim és codificat, en primer lloc amb
una codificació geogràfica que és sumament important per a una correcta assignació tipogràfica . És interessant destacar
el fet que es poden codificar per elements
geogràfics repartits en set categories (divisions político-administratives, llocs d'assentament pennanent, implantació industrial,
serveis de comunicació i transport, serveis
comunitaris, orografia terrestre i marítima,
i hidrografia) fins a 337 conceptes amb possibilitats de ser ampliats. Aquest fet es tradueix en un document concret amb una

occ

Foto 5:
La toponímia seleccionada és situada
en pantalla segons la tipografia amb
què s'h a codificat cada nom de
lloc i seguint uns criteris de situació
establerts

situació detallada dels topònims en relació
a l'element geogràfic que designen i una
tipografia particularitzada que permet, alhora, una identificació més bona.
En segon lloc, una vegada s'han definit les tipografies que s'utilitzaran en el
document o en la sèrie, s'assigna un segon
codi a cada topònim, aquest de referència
tipogràfica, que serà transfomut automàticament durant el procés de muntatge
digital a la tipografia definitiva amb què
apareixerà en el mapa publicat.
Durant el procés de muntatge, no es
pot manipular la toponímia una vegada ha
estat infomutitzada i donada per correcta. D'aquesta manera, la possibilitat d'introducció d'errors es redueix únicament a la
primera part del procés (la fase d'entrada
de dades). En cas de detectar algun tipus
d'error durant la revisió dels textos, es pot
esmenar corregint la base de dades.

Foto 6:
El procés de muntatge digital
permet veure l' aspecte final de
la toponímia i, si és necessari,
efectuar-hi retocs abans
de l'edició del document

Descripció dels documents cartogràfics
En aquest apartat es destaquen i descriuen alguns projectes de l' ICC que, per
les seves caracteÍístiques, necessiten un treball toponímic de base de gran envergadura o signifiquen un tractament especial
en matèria de noms de lloc amb vista,
sobretot, a aconseguir un resultat final amb
la màxima correcció possible, i garantir un
procés de producció que pugui evitar la
introducció d'errors durant el procés.
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FULL281 x98
EL SOLER DE GEUMAR
el Soler de Geumar
001
002
003
004
005
006
007

008
009
010
011

02833
02833
02833
02833
02883
02883
02883
02883
02883
02883
02883

Esquerdívol
la Casanova
Camps de la Casanova
Camí de Becs
Baga del Forn del VIdre
Torrent de la Barraca
Baga d'Esquerdfvol
el Forn del Vidre
Bosc de la Rovira
Solell d'Esquerdívol
Baga de la Rovira

10301
24
24
10301
50901
7
30507 24
50903
8
60303 105
5
50903
21400 24
8
50902
8
50904
50903
8

Taula 3:
Uistat informàtic de topònims
corresponent a un full del Mapa
topogràfic de Catalunya 1:5 000

~

Foto 7:
Full de l'Ortofotomapa
de Catalunya 1:5 000

D els proj ectes actuals cal destacar els
següents:

Foto 8:
Fragment d'un full del Mapa
topogràfic de Catalunya 1:5 000

Ortofotomapa de Catalunya
a escala 1:5 000
Aquest document ha constituït la base
per a realitzar el recull de camp de toponímia de tot Catalunya. Procedeix del tall12 x 8
del MTN 1:50 000 que representen 96 ortofo tomapes per als blocs 1:50 000 complets.
Per a tot Catalunya hi ha 6 331 fulls .
Com a base del recull de camp que
és l'escala 1:5 000, per a aq uest tipus de
document se selecciona pràcticam ent tota
la toponímia aplegada que forma part del
mapa. N om és es prescindeix d 'aqu ells
topònims que han estat recollits, però que
p er llur qualitat o na tu ralesa no h an
d'aparèixer en un mapa; així, descrip tius
comuns amb valor únicament de genèric,

sense co neixem ent del patroními c que
l'hauria d 'acompanyar, j a no eren acceptats en el moment de fer el recull de camp .
Genèrics com casa, camp, carrer, muntanya,
bosc i altres es rebutjaven, com també ho
va n ser aqu ells topò nims qu e informen
d'activitats comercials o privades i que ens
han arribat com a altres topònims: R estaura nt Els Caçadors, Materials per a la constru cci6 Aemsa ... S'accepten , en canvi,
genèrics sols que informen d'elements no
comuns, destaca ts o aïllats, damunt del
territori, generalment relacionats amb la
instal·lació humana, que poden aportar elements d'ajuda a l' orientació sobre el territori : estaci6 tra niformadora, abocador, dipòsit,
granja, bassa, . .. Finalment, tamb é s'h an
desestimat alguns topònims, m algrat ser
vàlids, per les caraterístiques d'edició del
mapa, més bona en benefici d'una lectura de la imatge; aquest seria el cas de la
toponímia urbana (carrers i places principalment), perquè la situació de tots ells
hauria peljudicat una percepció més nítida de la imatge. Com s'ha comentat més
amunt, encara que el nombre de topònims
que apareix en un ortofotomapa a aquesta escala varia força d'unes àrees a altres, la
mi gana per a tot Catalu nya se situa al voltant dels 60 per a cada full .
M apa topogràfi c de Catalunya
a escala 1 :5 000
Tota la toponímia que se situa en els
fulls del Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5 000 procedeix del recull de camp
de toponímia fet a la mateixa escala.
Malgrat coincidir en l' escala, el fet de
trac tar-se d ' un tip us de document cartogràfic diferent a l'Ortofotomapa i de durse a terme amb un procés de produ cció
diferent, la m etodologia utilitzada pel que
fa a la toponímia presenta algunes particularitats. Els fulls d'aquest mapa parteixen de la divisió dels fulls del MTN
1:50 000 en un tall de 8 x 8. Així, cada
full del MTN conté 64 fulls del M TC
1:5 000. El total de fulls per a tot Catalunya
és de 4 27 1.
T al com es pot observar a l'exemple
(ta ula 3), els camps en qu è ac tualment
s'estructura el llistat de toponímia són molt
semblants als dels fulls de l'Ortofotomapa.
La codificació tipogràfica que se segueix,
però, és dife rent. Com en aquest altre proj ecte, l' obj ectiu fonamental de la codificació és preparar uns llistats definitius que no
puguin ser modificats (per tal de no introduir-hi errors) i augmentar la rapidesa del
procés d'edició . La codificació tipogràfica,
adaptada al sistema que s'empra per a l' edició, permet adjudicar a cada topònim el
tip us de lletra i la mida que li correspon.
El fet de tenir un tall diferent a l' Ortofoto mapa de Catalunya 1:5 000, més allar-

gat, fa que les mitjanes de topònims que
hi apareixen siguin lleugerament més elevades (80-90 aprox.).
Mapa Topografico Nacional
a escala 1:25 000 (IGN)
Un altre projecte en el qual l'ICC
treballa en matèria de toponímia és el Mapa
Topogrtíjico Nacional a escala 1 :25 000 de
l'Instituta Geografico Nacional (IGN).
Aquest projecte ha implicat una col-laboració establerta mitjançant convenis entre
l'ICC i l'IGN, segons la qual l'ICC facilita la informació toponímica per als fulls
del MTN 1:25 000.
El treball per a facilitar la toponímia
dels fulls del MTN 1:25 000 a l'IGN, des
del principi de l'any 1984 fins ara, ha passat per diverses fases. En general, però, el
mètode de treball ha mantingut unes característiques similars , indicades per l'IGN
per tal d'emmarcar la col·laboració de l'ICC
en la producció de la sèrie a nivell estatal.
L'IGN facilita unes còpies de les bases planimètrica i altimètrica de cada full1:25 000.
En una pel-lícula, s'hi escriu la toponímia
que se selecciona a partir de la base de
dades de topònims de l'ICC. En llistats a
part i amb un tipus de taula com les que
·es mostren als exemples, es dóna la informació sobre el nom, la localització en el
full, la categoria i observacions.
Actualment, hi ha toponímia situada
i revisada en 196 fulls del total de 304 fulls
a escala 1:25 000 de Catalunya (64,5%).
El nombre de topònims per full 1:25 000
és de 400-450, cosa que dóna un nivell
d'informació bastant elevat.
Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000
i Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000
En la sèrie Ort<ifotomapa de Catalunya
1:25 000, pel fet de tractar-se d'un mapa
d'imatge, la toponímia seleccionada se centra en aspectes del territori de localització
clara damunt del document. Així, un element puntual com una font -per no citar
altres elements geogràfics molt més puntuals com un pou o un pont- que apareix
simbolitzat en el mapa topogràfic, a la imatge pot resultar de dificillocalització, per la
qual cosa la selecció de la toponímia per a
aquest tipus de mapa ha de tenir en compte tant el fet d'una tria que respongui a allò
que ofereix la imatge, com que es tracta
d'una imatge, i la toponímia no és sinó un
element sobreposat que no la pot ocultar.
En aquest tipus de mapa, la mitjana de topònims seleccionats corresponent a un full se
situa al voltant dels 130- 150 topònims.
Una consideració semblant rep la sèrie
editada abans de la que comentem,
l'Ort<ifotomapa de Catalunya 1:50 OOOSPOT
d' imatge de satèl·lit, de característiques
similars a l' Ortojotomapa de Catalunya

1:2 5 000, amb l'excepció de la diferència
d'escala que obliga a prescindir encara més
d'aquells elements poc puntuals, de poc
abast i de dificil concreció damunt de la
imatge. La mitjana de topònims per full
1:50 000 se situa al voltant dels 70-100,
ampliada en el mapa guia de referència que
incorpora la caràtula del mapa on, a més
dels continguts dins de la imatge de satèl·lit,
se n'hi situen altres com entitats menors o
agregats que no són caps de municipi a fi
de permetre una orientació més bona. Pel
fet de tractar-se d'un mapa amb les característiques pròpies d'un mapa topogràfic,
la mitjana augmenta en el mapa guia fins
als 250 topònims.
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000
Per a la base de dades de toponímia,
aquest projecte significa un procés d'abstracció i un mètode de treball que enriqueix la infonnació disponible. L'elaboració

Foto 9:
Full de l'Ortofotomapa
de Catalunya 1:25 000

Foto 10:
Full de l'Ortofotomapa
de Cataluttya 1:50 000
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Altres documents
En altres tipus de cartografia que es
treballa, on els documents varien tant pel
can vi d'escala com pel tipus de mapes (cartografia de base o temàtica), la toponímia
s'adapta a les finalitats del mapa. Així, en
un mapa temàtic, és prioritari el tema qu e
tracta el mapa, per la qual cosa la toponímia ha de ser mínima, només ha de donar
els elements justos de situació i orientació
que reclami el mapa. Igualment, per a altres
documents amb escales poc habituals creades en funció de la utilitat del mapa, la
selecció ha de seguir els mateixos paràmetres que es tenen en consideració en el
moment de dissenyar el model de selecció toponímica a seguir: justifi cació del
topònim seleccionat, informació sobre el
territori en fun ció del tipus de mapa del
¡,¡ què es tracti , orientació i claredat.

Foto 11:
Full del Mapa comarcal
de Catalunya 1:50 000
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de la toponímia corresponent als fulls dels
mapes topogràfics comarcals representa un
procés de difere nts apartats. Les successives fases de treball que es contemplen fins
a disposar de la selecció dels topònims, així
com també to ts els requeriments que el
tipus de doc ument cartogràfi c i l' escala
deman en, impliquen un procés de selecció , situació i codificació de la toponímia
específi c per a aquest proj ecte.
La selecció de toponímia es fa a partir
del recull de camp fe t a escala 1:5 000. En
alguns casos es parteix dels fulls E. 1:25 000
publicats per l' IGN amb la toponímia proporcionada o revisada per l'ICC. En aquelles comarques al límit amb Aragó i el País
Valencià en les quals el tall del mapa cobreix
bona part de territori de fora de Catalunya,
de les quals no es disposava de toponímia,
s' ha efectuat un recull de camp a escala
1:50 000 per a completar-la.
El fom1at de treball són els fulls corresponents al tall del MT N 1:50 000 i la selecció de toponímia per a cada comarca es fa en
funció d'aquest tall; se selecciona tota la toponímia de cada full encara que només sigui
una part de la comarca la que quedi inclosa
dins del full que es treballa. Un cop acabada
la selecció i la situació dels topònims, s'efectua una revisió final del full . Aquest procés
serveix per a homogeneïtzar el conjunt del
full, comprovar enllaços entre diferents parts
seleccionades i donar un criteri de conj unt.
Aquesta revisió final definitiva també significa un control de qualitat de la selecció i de la
situació de la toponímia abans de deixar el full
a punt per a la info1111atització.
La mitjan a de topònims seleccionats
per full 1:50 000 és de 700-750, la qual
cosa suposa una mitj ana d'uns 2 000 topònims per full co marcal, dep en ent de la
co marca i del volum d 'informació que
aporta la base planimètrica.

Conclusions
Com s'ha pogut copsar en aquest article, la toponímia en cartografia no es defineix simplem ent co m un a part de la
topo nímia en general, entesa exclusivament com una branca de la lingüística, sinó
com una disciplina, les possibilitats d'aplicació de la qual abracen interessos di versos relacio nats esp ecialment amb la
cartografia. L'aplicació pràctica i concreta de la toponímia en la cartografia, lluny
d 'acotar les seves perspecti ves, amplia i
dimensiona el seu camp d'estudi en relacionar-la amb tots els processos que confi guren la producció cartogràfica i amb tots
els elements que, al seu costat, fo nnen un
document cartogràfic i actuen en el procés de percepció de la cartografi a.
El concepte de toponímia, dins dels
processos de produ cció de cartografia, es
troba estretame nt vinculat a altres co nceptes bàsics en l'elaboració d'un document cartogràfic, com poden ser l' escala
del document que l'ha de contenir, el tipus
de document, la tipografia que s'assignarà
a cada topònim, els condicionants d'edició gràfica, el tipus de suport del document, etcètera. Per això, el tractame nt que
hi rep la toponímia, llevat de la uni vocitat del nom que es manté inva riable per a
qualsevol document, co nsidera aqu estes
variables a les qu als es troba vinculada i
qu e condicionen la presència o absència
del topònim, l'aspecte o la mateixa disposició damunt del mapa.
Així mateix, al costat dels altres elements que configure n el document cartogràfic, la toponímia representa un extens
banc de dades que, més enllà de complementar la informació planimètrica , aporta
un tipus d'informació única i diferenciada,
altrament dificil de trobar directament sobre
el territori per part d'un usuari desco neixedor del lloc cartografiat: la maj oria d'el e-

ments reals que apareixen en el document
(altimetria, planimetria, usos del sòl, simbologia especial, ... ) poden ser identificables i recognoscibles sobre el terreny; la
toponímia, en canvi, només en un percentatge molt reduït es troba en el territori mateix (els rè tols de la xarxa viària en
só n el paradigma). L'accés habitual a la
maj oria de noms de lloc d'una àrea desconeguda es produ eix a través de la cartografia. Com s' ha apuntat anteriorment,
la base d' un document cartogràfic és representaci6 del territori , mentre que la toporumia, com la simbologia en general, n 'és
informaci6.

La gestió actual de la toponimia, mitj ançant la creació de bases de dades toponí miqu es, permet depassa r els àmbits
estrictam ent cartogràfics i convertir-se en
una font destacada de consulta i orientació en camps o discipli nes dive rses , més
enllà d'una utilització estrictament documental. L'aplicació de les utilitats desc rites a instruments ac tu als de gestió i
planificació del territori, com poden ser
els sistem es d'informació geogràfi ca, confe reix a la inform ació topo ní m ica una
importància bàsica i imprescindible en el
desenvolupam ent de qualsevol d'aquests
instruments.

Foto 12:
Damunt de la base cartogràfica
inicial, se selecciona i se situa
la toponímia . Després del muntatge
digital (vegeu fotografies 5 i 6)
es pot disposar d'una prova
del document prèvia a la impressió
del mapa
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La toponímia a l'ICC s'entén com
una base dinàmica i oberta que permet
oferir informació i estar actualitzada. I
aquest fet representa una aportació important en la conservació i difusió de la toponímia com a part integrant del patrimoni
cultural del país. Malgrat tot el treball que
s'ha realitzat fins ara (recull de camp, deteccw d'errors, continuïtat territorial ,
coherència, homogeneïtzació), la tasca no
es pot donar per finalitzada. Cal analitzar
els topònims des d'una perspectiva potser
menys pràctica o directa, però sí totalment
necessària, en el sentit d'anar incloent tots
els matisos que calgui per tal de poder disposar d'una base com més correcta millor.
Per tal d'assolir aquest objectiu, la tasca

pròpia de l'ICC no és suficient, sinó que
ha de comptar amb el suport d'altres organismes i de particulars que, com a usuaris
de la cartografia, puguin contribuir a la
detecció d'errors i facin arribar les esmenes o addicions necessàries per a millorar
la informació.
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Maria Antonia García Martínez
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Institut Cartogràfic de Catalunya

Introducció
Els municipis constitu eixe n la unitat
bàsica de la delimitació territo rial de Catalunya a partir dels quals s'organitzen els
límits de les unitats administratives territo rials superiors, com ara la com arca i la
comunitat autò no ma, de tal m anera que
no hi ha cap unitat territorial superior form ada per secto rs parcials de muni cipi.
L'anàlisi de la delimitació municipal és, en
conseqüència, l'eix fo nam ental per a una
interpretació correcta de l'actual estructura administrativa i territo rial del nostre país.
El no mbre de municipis i els límits
dels termes municipals han anat canviant
amb el transcurs dels temps. Só n elem ents
dinàmics, fruit de la pròpia evolució sòcioeconòmica i político-administrativa: ann exions, segregacio ns, creixe m ent urbà,
continuïtat territorial i m olts altres, fets que
han anat modificant l'organització del territo ri . El resultat de tots aquests can vis ha
configurat la divisió municipal actual, no
exempta de problem es i fins i to t de certes disfuncio ns, que amb el temps van resolent les diferents administracio ns.
D ava nt d'aquest fet no és difícil d'entendre l'interès que l'Institut Cartogràfi c
de Catalunya (ICC) té, des de la seva creació, per conèixe r la realitat de la delimitació municipal del nostre país. Amb tot,
per a disposar d' una autèntica eina d'anàlisi territo rial cal conèixe r to ts els expedients de delimitació muni cipal vigents,
interpretar llur informac ió, traslladar-l a
sobre una cartografia precisa i, per últim ,
inventariar l'estat de les fites i situar-les fisicam ent en el territori , fet qu e en l'argot
tècnic s'anomena "monumentar" . Aquests
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tres punts són bàsics per a la recuperació i
no rmalització de la delimitació territorial
del nostre país.
L'ICC, com a organism e autor de la
carto grafi a ofi cial de Catalunya, ha de
conèixer els límits municipals del territori i la precisió dels mateixos per tal de representar-los coherentment en les seves bases
i documents cartogràfi cs. Per altra banda,
l'I CC, dins del capítol de delimitació, té
com a fun cio ns do nar el supo rt tècnic a
l'atermenam ent municipal i con1.arcal, tal
com disposa el R eglament de Demarcació
Territorial i Població dels Erts Locals. Per poder
complim entar el D ecret, va creure imprescindible disposar de la documentació de
delimitació municipal existent a l'Instituto
Geografico N acional (IGN) de M adrid, i a
tal efecte es va signar un conveni de col-laboració amb data 9 de m aig de 1988 entre
ambdues institu cions que pennetia la recopilació, per part de l'ICC, dels expedi ents
de delimitació municipal de Catalunya .
Paral ·lelam ent s'arribà a un acord amb la
Direcció Ge neral d 'Administració Local
(DGAL), del D epartam ent de Governació
de la G eneralitat de C atalunya, per tal de
finançar conjuntam ent aqu est proj ecte. El
conve ni fo u signat el 19 de maig de 1988 .
La fin alitat d'aquest articl e és, d' una
banda, explicar el m ètode utilitzat per a
dur a tern1.e aquesta recopilació i fer una
ànalisi de quina és la situació actu al de les
línies dels límits municipals al nostre país,
i, d' una altra, m ostrar, des d' una perspecti va tèc nica, el significat i la impo rtància
per a Catalunya del coneixement dels expedi ents de límits municipals i m olt especialment de la correcta interpretació qu e
se' n fac i, fet q ue permetrà, en el futur,
cobrir els dèfi cits histò rics que els nostres
administrats i la nostra administració han
patit tradicio nalment.
Abans, però, d'entrar en el desenvolupam ent de l'article, cal fe r un seguit de
precisions conceptuals necessàries per a comprendre i valo rar la tasca que s'ha realitzat.

Les entitats locals són elem ents de l'organització territo rial de l'Estat. Segons les
competències que els són atribuïdes, cada
entitat gestio na amb auto nomia els interessos propis de la seva col·lecti vitat. Pel que
fa a Catalunya, la Llei 8/ 1987 Municipal i
de R ègim Local de Catalunya estableix que
"els municipis i les com arques són els ens
locals en què s'organitza territorialment la
Ge neralitat de Catalunya" . A m és, la Llei
reconeix altres entitats locals: les entitats
muni cipals descentralitzades, les entitats
m etro politanes i les m ancomunitats de
municipis. En aquest marc legal, s'entén per
Entitat Local T eni torial (ELT) tota administració pública de caràcter territorial . Així,
a Catalunya ga udeixen d'aquesta condició
el municipi, la comarca i la província, aquesta darrera des d' un punt de vista estatal.
Malgrat to t, des de la perspecti va de la fixació de límits territo rials l'única entitat considerada és el municipi , do nat qu e les
demarcacions supramunicipals s'ajusten sempre a les establertes pels municipis.
Una línia lím it sempre relacio na du es
entitats locals territorials i estableix la fro ntera territmi al i administrati va qu e hi ha
entre aqu elles. L'obj ecte de delimitació és
sempre el municipi i es fa n tants aixecam ents de lí nia límit com muni cipis limítro fs tingui , de tal m an era qu e tanqui
totalment el perímetre del tem1.e municipal. Per a cada línia límit cal recollir digitalment to ta la docum entació existent a
l'arxiu de l' IGN ; per tant, es captura l'evolució històrica que hagi tingut la línia, independentm e nt qu e sigui o no vigent en
l'actu alitat. Ai xí don cs, des d ' un a perspectiva actual , ens trobem amb els següents
documents:
Línies de term e qu e fixe n la delimitació territo rial de municipis ac tuals, oficialm ent reconeguts.
Altres líni es límit no vigents com són:
antigues línies límit qu e correspo nen a
delimitacio ns q u e va n se r vige nts en
algun mom ent histò ric, però que ara no

existeixen i límits interiors que delinuten part del territori integrat a un municipi contigu.
La línia línut de terme és la línia límit
stricto sensu i d'interès prioritari en aq uest
projecte de recopilació; malgrat tot, és
important tenir constància de la resta de
línies línut, no tan sols com a patrimoni
històrico-documental, sinó també com a
objectiu pràctic. Aquestes línies límit recullen fonamentalment la delinutació d'antics
municipis que, de vegades, coincideixen
amb línies línut d'entitats municipals descentralitzades actuals, tipus d'entitat oficialment reconegut i que requereix una
identificació territorial.
Hi ha, a més, uns documents associats a una línia línut que són: l'acta d'atermenament, el quadern de camp de la línia
límit i la cartografia corresponent.
L'acta d' atermenament és un document
fom1al amb força jurídica, que constata la
definició de la línia de tem1e i la situació
de les fites comunes dels tem1es municipals corresponents, resultat dels acords presos en un moment determinat. El seu
contingut és decisiu en tots els treballs relacionats amb la jurisdicció municipal, per
la qual cosa la seva descripció ha de respondre a criteris de màxima precisió.
El reconeixement de la línia lín-llt i
les operacions de fitació s'han dut a terme
seguint el manual Instntcciones para llevar a
cabo el seiialamien to de los términos mllnicípales. De les operacions efectuades s'aixeca
acta detallada i signada per les con-llssions
dels ajuntaments afectats i el personal de
la institució encarregada de fer l'operació.
A més de la signatura, cada fi.¡]] porta el segell
dels ajuntaments interessats, aix:i com el de
l'organisme que realitza l'operació. Els ajuntaments implicats en l'operació prèviament
hauran d'haver estat citats, i hauran hagut
d'assignar als tècnics o personal que hi ha
d'assistir. A l'acta cal que consti qualsevol
incidència, així com la no compareixença
d'alguna conussió.
L'acta descriu totes les fites comunes
a dos o més termes municipals i la línia
límit entre cada dues fites consecutives,
expressant si alguna d'aquestes és alhora
comuna a algun terme veí, així com el
nom d'aquest i el del municipi a què correspon l'acta. Les actes descriuen els aspectes
formals següents de les línies i de les fites:
Objectiu que constitueix la fita (fita
comuna a dos o més termes).
Naturalesa (tipus de material).
Com es troba situada (vertical, obliquament, empotrada, etc.) .
Forma de la seva part visible.
Dimensions precises.
Senyals gravats amb les seves mides i
característiques.

Nom de l'indret.
Situació topogràfica.
Nom dels propietaris veïns i ús del sòl
del lloc, amb referència als respectius
ajuntaments .
Punts de referència, explicant què es
veu .
Distància a la fita anterior.
Visibilitat o no de la fita anterior o d'una
nura situada sobre la mateixa.
Descripció de la línia de tem1e entre la
fita de què es tracti i l'anterior.
Per les seves característiques, cal diferenciar diversos tipus d'acta: l'acta d'atermenament vigent, l'acta addicional d'anul-lació
total o parcial, document on queda reflectida la modificació tant de la línia límit
com el canvi de nom d'algun dels municipis, i l'acta de ratificació de l'atermenament d'una acta prèvia que generalment
confimn un atermenament que fou reconegut de manera provisional. La realització d'una nova acta anuJ· la l'anterior, i resta
com a vigent la darrera acta.
Les relacions que s'estableixen són:
Tota línia té una acta que la reconeix.
La líni a límit del terme municipal es
reconeix i pot constar com a acta independent el tram corresponent a un enclavament. Anàlogament, la línia lín-llt
pot recollir-se en dos o més trams aixecats en actes independents.
Tota acta pot tenir una o més actes addicionals que reflecteixen l'evolució de la
línia lín-llt.
Si l'acta d'atermenament està anul· lada
i la línia lín-llt es manté, ha d 'haver-hi
una nova acta que la defineixi.
Si l'acta aixeca un reconeixement provisional de la línia límit o no reconeix
alguna fita, poden existir les respectives
actes de ratificació i de detemunació de
la fita.

Foto 1:
Fita d'atermenament municipal
de principis de segle
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Cartografia de l'lnstituto Geogréfico Nacional

•

Cartografia de I'Estado Mayor

•

Cartografia de l'lnstituto Geogré.fico Nacional i de I'Estado Mayor •

O

Manca cartografia

• Zones de municipis que han estat trebauades tant per l'lnstituto Geogrilflco Nacional
c:om peri'Estado Mayor.

Mapa 1:
Documentació cartogràfica
realitzada per l'IGN i I'Estado Mayor

Tota acta pot ésser objecte d'una còpia
i tota línia límit podria haver-ho estat
d'un doble atermenament.
El quadern de camp de la línia límit és
el document on numèricament resta definida la línia límit mi~ançant l'aixecament
topogràfic o bé el replanteig de la línia
límit entre dues Entitats Locals Territorials
(ELT) . El quadern, a més dels càlculs de
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Figura 1:
Exemple d'una pàgina
d'una acta d'atermenament
municipal de principis de segle
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les operacions per a realitzar l'aixecament
o replanteig, i fixar les coordenades de les
fites així com la línia límit, consta també
de croquis, que ajuden a situar-se. Aquestes
operacions es realitzen, normalment, un
cop signada l'acta; tanmateix, com que
abans de signar l'acta s'ha efectuat un reconeixement in situ on s'han fixat les fites i
s'han situat, la tasca es redueix a fer els càlculs pertinents per donar coordenades a
les fites .
Cal diferenciar tres tipus de quaderns:
quadern de camp de línia límit, quadern
de camp anul·lat i quadern de rectificació
que modifica totalment o parcialment
l'aixecament del quadern anterior.
Cada acta és acompanyada d'un quadem de l'itinerari de la línia límit recorregut i en el cas de les elaborades per l'IGN,
a més, s'inclou còpia literal de les fites de
tres o més termes i un extracte de la descripció de la resta de les fites i del recorregut de la línia límit entre cada dues
d'aquestes, acompanyat d'un croquis de la
línia límit.
Els quaderns de camp van acompanyats de cartografia a escala 1:20 000 i
1:25 000. En aquest suport cartogràfic hi
són representades les línies límit, hi ha
situades les fites i les bases que s'han fet
servir. Normalment aquesta documentació es troba a les planimetries, però en
d'altres la planimetria i l'altimetria estan
juntes amb un mateix suport. El document
cartogràfic està associat a una ELT, i tota
ELT pot tenir més d'un document.
A l'arxiu de l'IGN hi ha tres tipus de
documents cartogràfics que depenen del
seu contingut: planimetria, altimetria i plànol de població. Tanmateix, el tractament
no és homogeni per tot el territori i cal
diferenciar:
Cartografia a nivell municipal: cada entitat consta dels tres documents cartogràfics independents. Dins d'aquest grup
cal distingir la cartografia aixecada per
l'IGN, on les planimetries i altimetries
són a escala 1 :25 000 i els plànols de
població a 1:5 000; amb aquest procediment ha estat realitzada la cartografia
de les províncies de Barcelona, Tarragona i part de les de Lleida i Girona. I
cartografia aixecada per l'Estado Mayor
del Ejército , amb planimetria i altimetria a escala 1:20 000 i plànols de població a 1:5 000, que s'ha fet servir per
representar gran part de la província de
Girona i un petit sector del nord de la
de Lleida .
Cartografia per àrees del territori:
l'objecte cartografiat no és el municipi,
sinó el territori que és tractat de manera contínua i no aliada. El treball s'organitza seguint el tall MTN 1:50 000 .
Aquesta cartografia ha estat aixecada per

l'IGNi les escales de treball són 1:25 000
per a la planimetria i altimetria i 1:5 000
per als plànols de població. Amb aquest
tipus de cartografia s'ha cobert aproximadament la meitat oriental de la província
de Girona i una franja de la província de
Lleida, que ocupa gran part del territori
de les comarques de l'Alta Ribagorça,
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt Urgell.

Els antecedents
de la delimitació territorial
Fou a mitjan segle XIX quan, amb
motiu de donar compliment a la Llei de 5
de juny de 1859 i al Reial Decret de 20
d'agost del mateix any i aprofitant els treballs topogràfics i parceHaris del cadastre,
es va veure la necessitat de fixar els límits
territorials de les entitats de població
d'Espanya. Tanmateix, fou al darrer terç
del segle XIX amb la publicació del Decret
de 23 de desembre de 1870, que dictava
la fitació dels municipis, quan s'iniciaren
les operacions de delimitació municipal,
deixant clara la importància de l'ajuntament pel que fa a l'estructura territorial i
administrativa de l'Estat.
Un primer element a considerar és el
del nombre de municipis, que no ha deixat de minvar. Dels aproximadament 2 100
municipis que Catalunya tenia al1810 passà
a 1 806 a l'any 1857; cal dir en aquest sentit que l'agregació o fusió de municipis no
va ésser homogènia en tot el territori català,
i que aquesta disminució afectà sobretot
les comarques centrals i septentrionals. Als
anys seixanta i setanta del segle xx hi va
haver noves annexions i fusions que varen
afectar sobretot les comarques lleidatanes.
Amb les darreres modificacions , actualment Catalunya s'organitza territorialment
i administrativament en 943 municipis (any
1993) i 41 comarques.
Els treballs de delimitació es varen fer
amb l'aixecament topogràfic de cada terme
municipal. El reconeixement de la línia de
terme i la seva fitació es realitzà emparantse amb la Llei, per a la publicació del Mapa
Topogr4fico Nadonal, de 30 de setembre de
1870, i la de 23 de març de 1906 sobre la
formació del Cadastre parceHari d'Espanya.
La formació del mapa, encarregat inicialment al Depósito de la Guerra, sota la
dependència de l'Estado Mayor pel Reial
Decret de 21 d'agost de 1866, passà a la
Dirección de Estadística un cop derogat
aquest Decret pel de 4 de gener de 1870.
El 12 de setembre de 1870 es reformaren les bases del Servicio Geografico y
Estadística amb la creació de l'Instituta
Geografico Nacional, que pel Decret de 19
de juny de 1873 s'anomenà Insti tu to Geografico y Estadística. Entre les seves funcions hi havia els treballs geodèsics,
topogràfics i cadastrals. Per Reial Decret
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Municipis treballats per l'lnstituto Geogn!f100 Nacional
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de 20 de febrer de 1922 l'Instituta Geografico es deslligà de l'Estadística, i al 1925
s'anomenà Instituto Geografico y Catastral,
passant a ésser l'Instituta Geografico Nacional per Decret de 28 d'octubre de 1977.
Aquests canvis d'organismes i de nom
es veuen reflectits als documents de delimitació; en qualsevol cas els documents
són oficials i vigents. A partir d'ara, quan
en aquest article hom vulgui referir-se a

en alguna de les seves lfnies per

Municipis amb manca de replanteig

Mapa 2:
Expedients de delimitació municipal
aixecats per I'IGN i I'Estado Mayor

Figura 2:
Exemple d'un full d'una llibreta
de camp, on hi ha les observacions
i els càlculs realitzats i un croquis de
la línia límit i la situació de les fites
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Foto 2:
Cartografia altimètrica
i planimètrica conjunta a escala
1:25 000. L'àmbit cartografiat
recull diversos municipis

Foto 3:
Cartografia altimètrica municipal
a escala 1:25 000, on hi ha
representada la poligonal i el límit
municipal amb la situació de les fites

qualsevol d'aquests documents es parlarà
sempre de l'IGN .
La delimitació municipal a l'IGN

El procés de formació i publicació
del Mapa Topogrófico Nacional (MTN) a
escala 1:50 000 es realitzà a partir de les
minutes aixecades a 1:25 000 de tot el territori. Aquest recobriment es portà a terme
des de l'any 1875 fins al 1966 i fou realitzat per l'Instituto Geografico Nacional en
col·laboració amb el Servicio Geografico
del Ejército. Pel que fa a Catalunya, aquest
darrer organisme, per mitjà del Depósito
de la Guerra, Comisión Geogcifi.ca del Noreste d'Espanya, realitzà l'aixecament del
nord de les comarques de Lleida i d'aproximadament la meitat oriental de les comarques g¡.rorunes.
Les competències de l'IGN pel que fa
a delimitació foren realitzar les operacions
1cc
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d'atermenament de les línies límit municipals dins l'Estat i aixecar les actes corresponents. Havien de signar l'acta tots els afectats
que prèviament havien estat citats i, per tant,
havien d'assistir-hi el dia de la redacció. Tots
els aj untaments afectats així com el governador de la província havien de tenir còpia
de l'exemplar original que restava a l'IGN .
Els termes amb els quals havia de constar
l'acta i de com calia realitzar les operacions
de camp estan degudament recollits al manual
Instrucciones para llevar a cabo el señalamiento
de los términos munidpales, redactat per l'IGN,
per donar compliment al Decret de 23 de
desembre de 1870. D'aquest manual d'instruccions s'han fet diferents versions al llarg
dels anys 1878, 1907, 1920 i 1954, amb la
finalitat d'actualitzar-lo, si bé el contingut i
la forma s'han mantingut.
Amb el transcurs dels anys la sèrie
experimentà diverses modificacions a causa,
sobretot, de l'evolu ció de les tècniques
topogràfiques. Per a l'aixecament s'utilitzaren mètodes de topografia clàssica i fotogrametria, per la qual cosa els càlculs dels
quaderns de camp són diferents tenint en
compte el període i l'organisme que els va
realitzar; així mateix pel que fa a les actes
també hi ha hagut petites modificacions i
adaptacions. Tanmateix, aquestes modificacions puntuals respecten sempre la forma
i les premisses fonamentals de contingut.
Pel que fa als municipis fronterers, les
competències sobre les línies límit que afecten atermenaments entre països han estat
adscrites al Ministeri d'Assumptes Exteriors,
i per tant les operacions eren competència
exclusiva de les comissions internacionals.
Malgrat tot, aquest organisme havia de lliurar còpia, tant de l'acta com de les operacions i cartografia corresponent, a l'IGN.
Malauradament aquesta documentació no
s'ha trobat als arxius de l'IGN. Cal dir però,
en aquest sentit, que aquesta competència
segueix essent d'àmbit estatal.

\.

L'arxiu de doa1mentadó de delimitació de l'IGN
A l'arxiu de documentació de límits
de l'IGN es troben tots els documents que
han servit de base per a l'elaboració del
MTN: actes de delimitació, quaderns de
línies límit, quaderns de triangulació, quaderns d'anivellació, quaderns de poligonació, quaderns d'itineraris planimètrics,
croquis de camp, càlculs de triangulació,
càlculs de coordenades, ressenyes de vèrtexs i cartografia. Tots aquests documents
de l'arxiu topogràfic es troben ressenyats als
llibres de registre, als quals, per a cada terme
municipal, hi figliren els documents disponibles i la seva localització dins de l'arxiu.
Els documents es troben arxivats en lligalls i en la seva organització cal diferenciar
dues situacions que responen al sistema propi
de treball utilitzat en l'aixecament topogrà-

fic: unitat terme municipal i unitat de full
estàndard del MTN. Quan els treballs es
van realitzar per terme municipal, que és el
cas majoritari de Catalunya, tots els documents s'arxivaren per municipis, identificats pel nom dels mateixos; en cas contrari,
els documents es van arxivar en carpetes
identificades pel número de full del MTN.
En aquesta modalitat es troben tant documents elaborats per l'IGN com els realitzats per l'Estado Mayor. Cal remarcar, però,
que les actes d'atennenan1ent sempre figuren en lligalls per municipis organitzats anàlogament a la descripció anterior per als
treballs per municipi, essent l'autoria sempre de l'IGN. Els documents cartogràfics
es troben arxivats indistintan1ent en les dues
situacions descrites anteriorment.
Els principals inconvenients d'aquest
sistema d'arxiu són el temps que sol transcórrer entre la petició i l'obtenció de la reproducció, ja que prèviament cal cercar la
documentació, a més de la contínua manipulació d'uns originals d'insubstituible valor,
amb el conseqüent deteriorament malgrat
la indubtable cura amb la qual es tracten,
així com la possibilitat de pèrdua d'originals
irreemplaçables. Aquestes circumstàncies
van ser determinants a l'hora de definir quin
sistema de recopilació i d'arxiu s'utilitzaria
per recollir la informació de Catalunya.
L'IGN és també l'organisme encarregat de la publicació i conservació del
Mapa Topogrlifico Nadonal a escales 1:25 000
i 1:50 000, i el dipositari dels documents
originals dels aixecaments topogràfics. Així
doncs, a l'arxiu d'aquest organisme s'hi
troben , entre d 'altres , els documents
imprescindibles per a realitzar un replanteig de delimitació: actes, triangulacions,
quaderns de camp i la cartografia a 1:25 000
que els acompanyen. Aquests són els documents bàsics de delimitació corresponents
als treballs que va dur a terme l'IGN. Els
realitzats pel Servicio Geografico del Ejército consten d'una acta on hi ha incorporats els càlculs de treball de camp; les
observacions realitzades per aquest darrer
organisme estan fetes amb teodolit i no
amb brúixola, i els itineraris estan enllaçats
amb els vèrtexs geodèsics. La cartografia
realitzada és a escala 1:20 000.
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ruble, així com facilitar la selecció dels documents que interessaven per al projecte.
Prèvia a aquesta selecció, es va realitzar
també una anàlisi de tots els documents que
pertanyen a un municipi en concret, i
aquests són els que van servir per a la definició dels paràmetres de recollida.
Un problema important fou la manca
a l'arxiu d'alguns dels documents considerats com a imprescindibles; una explicació
possible d'aquesta pèrdua és la mateixa
estructura de l'arxiu i el fet de treballar amb
documents originals. La manca d'aquests
documents s'ha intentat substituir amb la
recopilació d'altres que permeten reconstruir la línia limit.
Per dur a tenne la recopilació de la
informació s'han desenvolupat dues aplicacions informàtiques, una per a la captura de la documentació de l'IGN i l'altra
de consulta que pem1et treballar amb la

Foto 4:
Cartografia planimètrica municipal
a escala 1:20 000, on hi figura
la poligonal i el ümit municipal
amb la situació de les fites

Foto S:
Plànol de població a escala 1:5 000
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La metodologia desenvolupada
Abans d'iniciar la recopilació de la
documentació que s'acaba de detallar es va
fer un buidat de tota la informació de què
disposava l'IGN. Aquesta tasca es va fer
durant l'any 1988. En aquesta primera fase
es van elaborar unes fitxes on es recullen
per a cada municipi de Catalunya tots els
documents associats i la seva localització a
l'arxiu; aquest fitxer permetia agilitzar la
recerca de cada document i obtenir una
valoració del conjunt d'informació dispo-
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documentació recopilada. Pel que fa a la
captura de la informació, els sistemes de
reproducció s'especifiquen més endavant,
de moment tan sols cal indicar que la recopilació digital s'ha utilitzat per a documents
amb informació textual i numèrica, i que
els documents cartogràfics i els croquis realitzats per l'Estado Mayor s'han reproduït,
de moment, fotogràficament.
Cal insistir, però, que el projecte no es
limita a una reproducció dels documents
amb un sistema de captura d'imatges més o
menys sofisticat, sinó que aquest procés s'integra com a part documental d'un banc de
dades de caràcter territorial sobre el contingut de la línia límit, la seva evolució o incidències i, fins i tot, sobre el terme municipal que
prèviament ha calgut seleccionar. Aquest
banc de dades es planteja com un fitxer obert
i dinàmic que permet l'actualització, tant pel
que fa a la informació alfanumèrica com per
al desenvolupament documental que es pugui
realitzar posteriorment.
La documentació de delimitació territorial

Tal com ja s'ha esmentat, la delimitació territorial bàsica és la del terme municipal, essent l'evolució històrica del municipi
i les seves alteracions les que han generat
un gran nombre de documents que recullen línies límit entre entitats que avui no
són municipis i que tampoc no tenen la
condició d'altre tipus d'entitat territorial
que reconegui la Llei, com és el cas d'antics
municipis annexats o fusionats . Així doncs,
a més de recollir les línies límit de les entitats locals territorials avui vigents: municipis i entitats municipals descentralitzades,
ha calgut codificar les línies no existents en
l'actualitat: antics municipis, línies interiors,
línies d'annexió, etc., per la qual cosa s'han
documentat com a ELT funcionals. Aquesta
categorització respon únicament a la necessitat de recopilar ELT no vigents, i calia
diferenciar-les de les ELT oficials en l'actualitat, que són les que figuren a la "Llista dels
noms oficials dels municipis de Catalunya,
de les seves unitats de població i de les entitats municipals descentralitzades", publicada pel Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número 1101,2-2-1989 (Ordre
de 20 de desembre de 1988).
De tota la documentació disponible als
lligalls s'ha recopilat la documentació bàsica per a delimitació. A priori a aquesta documentació són les actes d'atermenament, els
quaderns de camp i la cartografia corresponent tot i que, donada la manca d'alguns
d'aquests documents, s'ha recopilat altre
tipus d'informació, per tal de poder reconstruir la línia límit en els casos necessaris.

El mètode de recopilació
El treball de recopilació es va iniciar
l'any 1989 i s'acabà al1992. Les tasques es

dividiren en: selecció de la informació i
escanneig.
Del volum d'informació que hi ha als
lligalls va caldre triar la documentació pròpia de la delimitació. Per les característiques de l'arxiu, la quantitat d'actes, d'actes
addicionals, d'actes d'anul-lació total o parcial, quaderns i quaderns d'anuHació total
o parcial, i per poder assegurar que la informació que es recopilava era completa i no
quedaven parts de línia límit sense documentar, es va haver de llegir totes les actes
i quaderns i reconstruir, mitjançant croquis, tots els límits municipals, per a cadascuna de les línies límit. Paral·lelament a
aquesta tasca s'introduïa la documentació,
és a dir, s'escannejava. L'equip hardware
que es va utilitzar per escannejar la informació fou :
un escànner en blanc i negre de mida
A3, però ajustat a un format de 35 x 23
cm, amb una resolució de 400 dpi,
una lectora òptica per a cartutxos magneto-òptics regravables amb capacitat
per 650 Mbytes, el que suposa una mitjana de 1 404 imatges per cada cara, considerant una capacitat migana de 250
Kbytes per imatge,
un monitor de visualització de 1 650 x 2 040
pixels,
un PC-AT IBM de 8 MHz amb una
placa de compressió-expansió i una de
visualització.
La reproducció dels documents s'ha
realitzat migançant una aplicació de captura de dades que permet la recopilació
d'actes i de quaderns de camp. La documentació consisteix a recollir certes dades
alfanumèriques que identifiquen el document (data, títol...) . La recopilació permet obtenir imatges escannejades de
cadascuna de les pàgines que configuren
el document. La imatge escannejada es
visualitza per pantalla amb eines preparades per a aquest efecte (ampliació de la
imatge i desplaçaments verticals i horitzontals), per tal d'analitzar si la digitalització és adient. Un cop la imatge es considera
acceptable es registra en un dispositiu
d'emmagatzematge. L'aplicació relaciona
els fitxers d'imatge amb la informació alfanumèrica del document al qual pertany.
A més, l'aplicació permet revisar la informació alfanumèrica i modificar-la en cas
que es detectin errors, i també té eines per
revisar les imatges i afegir, suprimir o substituir pàgines quan es cregui oportú.
Aquesta aplícació s'ha desenvolupat
sobre PC. La digitalització de les imatges
s'ha realitzat amb un escànner que permet
parametritzar amb set nivells d'intensitat.
Donada la quantitat d'espai que ocupa una
pàgina escannejada, 2 Mbytes, per reduir
el seu volum també disposa d'una placa

per a realitzar l'expansió-compressió. La
compressió està implementada per hardware i és unidimensional (tipus CCITT
grup 4). El factor de reducció de la grandària del fitxer en temps de compressió depèn
directament de la densitat d'informació .
La imatge comprimida s'emmagatzema en
discs magneto-òptics regravables. La visualització de les dades, en temps real i en un
monitor gràfic d'alta resolució, és accelerada per una transferència basada en un bus
d'alta velocitat (connexions ràpides) entre
la placa de compressió-expansió i la gràfica que espera aquestes dades. Tot això és
regit per un programa desenvolupat en
llenguatge e que, a més de recollir les
dades alfanumèriques, accedeix als controladors de l'escànner, de la placa de visualització, de la placa de compressió-expansió
i del disc òptic. A més, aquest programa
permet digitalitzar, visualitzar, comprimir,
expandir, gravar i llegir imatges, mantenint sempre la relació amb la informació
alfanumèrica.
La reproducció dels documents s'ha
estructurat amb l'aplicació informàtica que
permet, mitjançant uns menús, bé accedir
a la informació que es vol veure pel monitor o bé imprimir.
Aquesta aplicació segueix un esquema teòric i lineal. La línia límit és l'eix entorn
al qual s'ha organitzat i estructurat la reproducció dels documents, i l'aplicació informàtica s'ajusta a un esquema teòric: tota línia
límit relaciona dues ELT , porta associada
una acta i tota acta porta associat, com a
mínim, un quadern de camp. Els ítems
d'informació considerats a cada línia són el
document acta i el document quadern. Els
atributs considerats per a cada acta són: el
tipus d'ELT, el codi de les dues entitats que
configuren la línia, el títol de l'acta (format
pel nom de les dues ELT) i la data de realització del document. El quadern de camp
va vinculat a la corresponent acta i els seus
atributs són: el títol i el número.
Pel que fa a la recopilació pròpiament
dita, l'objecte de recopilació són els documents que solament poden ésser tipus acta
o tipus quadern. S'entén per unitat de recopilació el document o grup de documents
que constitueixen un únic element quant
al seu emmagatzemament i posterior recuperació, és a dir, que està dotada d'identificadors exclusius per al conjunt de les seves
imatges que conformen un tot unitari i
independent.
Un cop s'han entrat les dades identificatives d'unitat de recopilació es procedeix a la captura de les seves imatges. Els
criteris de recopilació han estat reproduir
les pàgines dels documents amb la màxima definició possible, cosa dificil d'aconseguir pel fet de tractar-se d'originals antics.
L'estat de conservació de la majoria és molt

dolent, pel pas del temps i l'ús que se n'ha
fet; es tracta, en la majoria dels casos, de
documents escrits a mà i la seva lectura es
fa difícil, fins i tot directament del document original. Així doncs, cada pàgina, que
alhora constitueix una imatge, ha calgut
escannejar-la amb els paràmetres d'intensitat adients per a la pròpia lectura, rebent
cada imatge un tractament individualitzat,
el que ha comportat un augment considerable de temps. Sovint, abans de gravar una
imatge calia visualitzar-la més d'un cop,
per tal de cercar la imatge òptima.

L'estructura de la consulta
L'aplicació addicional o de consulta
permet recuperar de diverses maneres la
informació recopilada. Està programada
també sobre PC, amb una base de dades
relacional (ORACLE) desenvolupada sobre
llenguatge e per treballar amb imatges.
La base de dades té emmagatzemada
la informació alfanumèrica dels documents
i permet accedir a la informació alfanumèrica i a les imatges per diferents criteris . Les rutines C s'encarreguen de la
lectura, expansió, visualització i impressió
de les imatges. L'equip de hardware és el
mateix, l'escànner és substituït per una
impressora làser amb una resolució de 300
dpi , que treballa amb emulació d'HP
Laserjet i permet fer impressions de les
imatges i llistats de la informació alfanumèrica. Aquesta aplicació té com a finalitat completar la informació de la primera
fitxa identificativa amb un doble objectiu:
agilitzar la consulta de cada document per
mitjà del seu contingut i la forma amb què
ha estat recopilada, i, per altra part, iniciar
un banc de dades, resultat de l'explotació
de la informació, prèviament seleccionada, que hi ha en aquesta documentació.
La consulta informa sobre els límits
de les entitats locals territorials de Catalunya, així com de les dades que hi estan
relacionades. Es pot obtenir informació
alfanumèrica dels diferents camps de dades
descriptius que componen les fitxes del
programa addicional i informació gràfica
de les imatges escannejades (pàgines de la
documentació). La informació es pot visualitzar pel monitor i també es pot imprimir.
La consulta s'estructura en tres nivells:
informació referent a municipis, a actes
d'atermenament i a quaderns de línia límit.
L'accés a la documentació es pot realitzar
mitjançant el codi o el nom de les EL T
corresponents.
Les dades que es poden obtenir són:
informació dels actuals municipis de Catalunya,
relació de les dades que té associades cada entitat local territorial, informació alfanumèrica
de les actes i visualització pàgina a pàgina de
les actes, informació alfanumèrica dels quaderns associats a cada acta i visualització de

cadascuna de les pàgines. De les imatges dels
documents es poden obtenir sortides impreses, bé individualment en el moment de la
visualització, o bé agrupades per document o
per entitat local territorial.
Municipi
La consulta permet obtenir informació de tots els muncipis actuals de Catalunya
en relació a:
nom oficial actual del municipi,
altres noms que el municipi hagi pogut
tenir amb anterioritat,
nom amb el qual consta als documents
de delimitació, ja que sovint aquests
noms estan castellanitzats,
·
superficie del municipi,
nom de la capital del municipi,
comarca a la qual pertany,
nombre de fites,
informació detallada sobre annexions,
incloses les dels antics municipis que
integren l'actual,
informació detallada sobre segregacions,
participació en àrees comunals,
enclavaments,
entitats municipals descentralitzades,
observacions generals dels municipis,
camp obert on hi ha dades tant sobre
l'evolució o història del municipi, si és
el resultat d'una segregació o una fusió,
com dels problemes o dificultats que pot
presentar alguna de les seves línies.

coincideix amb els noms que figuren a
la portada de l'acta,
les actes que formen l'actual línia límit,
quan aquesta figura en una o més del
conjunt d'actes que configuren l'expedient, o quan part del límit consta recopilat amb altres identificadors,
les actes addicionals que porta associada l'acta original, incloent informació
sobre el seu contingut,
les anuHacions totals o parcials de les
actes o de la línia límit, també amb indicació del motiu pel qual es produeixen,
les noves actes aixecades per la línia límit,
altres tipus d'acta que formen part de
l'expedient, com són les de ratificació
d'una delimitació, o la situació d'una fita
que no va ésser reconeguda prèviament,
els límits d'enclavaments,
la manca d'acta, bé per no haver-se trobat a l'arxiu de l'IGN, bé per tractar-se
de nous municipis on encara no s'ha efectuat l'operació de reconeixement de fites,
el nombre de fites,
les irregularitats detectades als documents, com són errors d'anotació o de
procediment.
També s'hi especifiquen dades de contingut com són les dates i les pàgines de l' expedient, amb la finalitat de poder accedir
directament al document que interessa sense
haver de veure o imprimir tot el document.

Consulta de municipis
Codi INE ..

... Superficie ............. ha

Comarca ________ -

Nom oficial

......... .. Nre. fites

Cap comarca .................... .

Nre. E. Munic.

Nom oficial cap municipi __

Altres noms del municipi

Cap munic.
Annexió

Nom amb què consta a les actes

Segregació
Enclavaments

A. Comunal
E. Munic. Dese.

Entitat munic.

Observacions

1------ Av. pàg. Ampliar
informació

-

- - - - Inici
Nova
consulta

Actes d'atermenament
A més dels atributs propis de l'acta:
codi , tipus, nom i data, etc ., la consulta d'actes permet obtenir informació
sobre:
l'organi~me que ha fet l'acta,
.- la línia límit que recull, si aquesta no

FS - - - - - - F3 - - - - - 1
Llistats
Tornar al menú
principal

Figura 3:
Infonnaci6 que es pot obtenir
de la fitxa de consulta municipal
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Figures 4 i S:
Camps d'infonnacló a què es pot
accedir a les fitxes de consulta
d'actes i quaderns de camp del
progama addicional

Quaderns de línia límit
La consulta del quadern amb l'itinerari de les línies límit s'estructura de la
mateixa manera que a les actes, l'accés es
fa mitjançant els dos codis de les dues ELT ,
i els atributs són: el títol i el número. La
informació que podem obtenir és:
organisme que ha realitzat l'aixecament,
número de quadern,
si té o no perfil,
nombre de pàgines,
línia límit que recull quan aquesta no
coincideix amb els noms dels municipis
que consten a la portada, o bé quan hi
ha incorporada la línia d'un enclavament,
quaderns que recullen l'actual línia límit
tant per expedients formats per diversos quaderns com per aquells en què
part d'una línia es troba recopilada amb
altres identificadors,
quaderns que recullen més d'una línia
límit, especificant de quina es tracta i les

Consulta d'actes
Entra el codi INE de les dues entitats locals territorials
Tipus

Codi INE

Nom municipi (segons acta)

ELT 1
ELT2

Títol acta ............... .... .............. ...................... .
Data ... ................. .

Nre. actes ................... .

Nre. fites .... .............. .

Nre. pàg .......... .......... .

Observacions

Inici
Una altra
consulta

F5

F4 - - --

Informació
gràfica

Llistat

--

F3 - - - - - - - 1

Tornar al menú
principal

Consulta de quaderns
Entra el codi INE de les dues entitats locals territorials
Codi INE

Nom municipi (segons acta)

ELT 1
ELT2
Núm. quad.

Perfil

Titol quadern

Núm. original

Organisme

Data

Nre. pàg.

Observacions

-------·---·------'

1 - -- - Av. pàg. - - Següent
quadern

Inici
Una altra
consulta

F4 - -llistats

-

F5
Informació
gràfica

F3
Tornar al menú
principal

pàgines on es troba la que cerquem,
manca de quadern de tota la línia, o bé
de part d'aquesta,
irregularitats detectades,
si es tracta d'un antic límit.
Estat actual
Actualment l'ICC disposa de tota la
informació de delimitació municipal de
Catalunya, existent a Madrid, informatitzada, i una base de dades municipal oberta que li permet una consulta més àgil, tant
del propi document com del municipi.
Els avantatges d'aquesta informatització són evidents: hi ha la documentació
original emmagatzemada en 33 discs òptics,
la qual cosa vol dir que està arxivada evitant, d'una banda, el problema de la pèrdua de documentació i de l'altra, el volum
de paper que aquesta informació genera i
es pot imprimir en qualsevol moment. És
a dir, hi ha una gran quantitat d'informació que ocupa molt poc espai i a més, està
classificada, degudament documentada i
arxivada.
. Dels discs òptics originals que es van
gravar se n'han fet tres còpies per a l'ICC,
una de treball i dues més de seguretat; a
més també es varen efectuar dues còpies
més, una per a la Direcció General
d'Administració Local i una altra per a
l'IGN.
Finalitzada la recopilació dels documents sobre línies límit municipals de
Catalunya existents a l'IGN s'ha comptat
un total de 7 360 documents, dels quals
3 455 corresponen a actes d'atermenament
i 3 905 a quaderns de línia límit. Aquesta
informació suposa un volum de 93 535
pàgines.
Tal com s'ha esmentat, hi ha algunes línies límit que no estan completes,
és a dir, no es disposa de tota la informació. Les raons són diverses: expedients
que s'han extraviat pel pas del temps, línies
que mai no s'han documentat, modificacions que no s'han contemplat. La manca
d'informació no es pot tractar d ' una
manera homogènia , ja que hi ha línies
que es poden reproduir amb un altre tipus
de documentació que permet replantejar la línia límit. De fet, de línies que
podrien considerar-se problemàtiques tan
sols n'hi ha quatre, i trenta-dues amb problemes diversos, ja que es disposa de part
de la documentació . Cal dir que no s'han
considerat en aquest recompte aquelles
línies límit que pertanyen a nous municipis i no han estat fitats, és a dir, que no
s'han efectuat les operacions de delimitació pertinents.
La manca d'expedients de delimitació no és homogènia tampoc en el territori; les línies problemàtiques o amb manca
de documentació parcial o total afecten

sobretot les comarques del centre i nord
de Girona i les comarques del nord de
Lleida.
Per realitzar un replanteig d'una línia
primer cal analitzar els doc uments, tant
l'acta com el quadern, i reconstruir la línia
tenint en compte els aparells amb els quals
es va efectuar, i, a partir d'aquí, realitzar
els càlculs pertinents i el corresponent treball de camp per tal de verificar la ubicació donada a les fites i confirmar el correcte
encaixament de la poligonal.
Actualment s'està treballant en l'entrada de dades a l'ordinador de tota la inforn1ació que fonnarà el banc de dades dels
límits municipals de Catalunya. Per altra
banda s'està actualitzant la base municipal
de Catalunya a escala 1:50 000, a partir de
l'anàlisi i interpretació de les actes i els quaderns de camp.

Conclusions
El primer objectiu, que era recuperar tots els expedients de delimitació municipal referents als m unicipis de Catalunya
existents a l'arxiu de l'IGN, ja és una realitat. Aquesta era la primera tasca que calia
fer per poder analitzar la situació real del
nos tre terri tori i fer una valoració de la
situació actual. Queden pendents, però,
dues de les consideracions que en la introducció ja s'esmentaven: traslladar la informació municipal sobre bases cartogràfiques
a gran escala, amb la corresponent adequació dels càlculs de les poligonals, donar
coordenades UTM a totes les fites i monumentar-les. Per poder dur a terme aquests
objectius cal que les diferents administracions implicades siguin conscients que la
situació actual no pot continuar essent
l'única referència de la delimitació murri-

Documentació
Nombre total d'actes ............................. 3 461
Nombre total de quaderns de camp ..... 3 905
Nombre total de documents ................. 7 366
Nombre total de pàgines d'acta .......... 45 351
Nombre total de pàgines
de quadern de camp ....................... 48 184
Nombre total de pàgines
de document .. ................................. 93 535

Documentació cartogràfica
Planimetries .......................................... 1 244•
Anivellacions ......................................... 1 288•
Plànols de població ................................. 736
Nombre total de documents
cartogràfics ........ ... ...................... ... ... 3 268
• Dels quals. 5 1 praoen18n 18 planlmo4rta i ,._

conjuntes

en un únic documenl

Taula 1:
Relació i volum d'informació dels
expedients de delimitació municipal
recopilats a I'IGN

Generalitat de Catal unya
Departament de Política Territorial
i Obres Públ iques
Institut Cartogràfic de Catalunya
Octubre 1993
LÍNIA LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS
Oristà
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Z: 605 ,954

ORISTÀ

CARACTERÍSTIQUES I EMPLAÇAMENT
A ccés :

Anant per la carretera B·432 d'Olost a Prats de Lluçanès, un cop passat el turó on es veu l'ermita
?,~b~a ~t f~~j~~o~e~~o~~m a la dreta la fita que indica el km 2 de l'esmentada carretera, lloc on es
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Situació : Fita 1_2: Es reconeix com a tal la fita que indica el km 2 de la carretera B·432, de Prats de
Lluçanes a Olost.
Fita Auxiliar: Uns 1O metres a l'oest del punt on queda situada la fita 12 real, damunt un terraplè
que ht ha sobre el marge oest de la carretera. (Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000 fu ll 331·1 0·1)

Figura 6:
Exemple d ' una fitxa de treball
de camp d ' un replanteig actual.
A més de la fitxa, els expedients que
avui es realitzen van acompanyats
dels càlculs de la poligonal i
de la representació de la línia límit
i la situació de les fites en
ortofotomapes a escala 1:5 000
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cipal al nostre país i, per tant, cal definir
un pla d'actuació global sobre aquest fet
que permeti disposar d'uns expedients de
delimitació propis dels temps actuals.
Les raons de la situació actual, són totes
justificades: destrucció de les fites de camp,
pèrdua de les còpies dels expedients en molts
dels arxius municipals, evolució històrica,
modificacions ... ; no cal analitzar-les,
l'important és mostrar el llarg camí cap a la
nom1alització del coneixement territorial.
Des de la perspectiva exclusivament
cartogràfica, és, doncs, prioritari analitzar
la documentació recuperada i realitzar el
treball de camp amb els seus corresponents
replantejaments per tal d'aconseguir, com
més aviat millor, que el Mapa topogròfic de
Catalunya (MTC) a escala 1:5 000 incorpori les línies límit i les fites, amb la precisió que la mateixa escala exigeix. Això
permetria poder representar les línies límit
dels tennes municipals vigents a grans escales, i tenir localitzades les fites amb coordenades UTM. D 'aquesta manera es tindria
un coneixement cartogràfic de les línies
límit més precís i, alhora, es donaria compliment a la realització i actualització de la
base municipal a escala 1:5 000. A més, es
solucionaria el fet que una mateixa línia de

terme municipal aparegui representada amb
traçats diversos en diferents documents cartogràfics i, per tant, s'evitarien les confusions que en l'actualitat té el ciutadà.
La disponibilitat de la base municipal
a gran escala ajudaria a resoldre molts dels
problemes i contradiccions que actualment
pateixen els ajuntaments i els ciutadans,
fruit del desconeixement real de la situació de les línies límit, a causa del pas del
temps, la destrucció de les fites, les modificacions i els pactes puntuals que s' han
realitzat entre els ajuntaments. Per descomptat, amb això no es resoldrien tots els
problemes de delimitació municipal pendents; no s'entraria encara en les contradiccions i disfuncions existents, ni en
problemes concrets de delimitació que
tenen alguns municipis catalans, generats
sobretot per la mateixa dinàmica de l'evolució sòcio-econòmica del país i que sens
dubte esdevenen problemes de caire político-administratiu. Però es donaria un pas
endavant prou important que permetria
normalitzar la base municipal i, a partir
d'aquí , iniciar una nova època pel que fa
a la delimitació municipal.
Data de recepció de l'original: 0 1.94
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CD-Atles de Catalunya
U n exett1ple d'atles electrònic
Enric Camps i Soria
Olp dd ~ dt PNbiÍl4tÍOIU Bibli~ues
c-4í.w6 ~ dtl CD-Atlts 4t Oltalunya

Violant Martf i Casas
c-tlin«ió tèmú:4 dtl CD-Atlts dt Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya

El maig de 1993, l'Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC) va publicar la primera versió del CD-Atles de Catalunya, programa interactiu destinat a un públic
general, el suport físic del qual és l'ordinador (foto 1) .
El projecte s'inicià durant la tardor de
l'any 1991; a principis d'estiu del1992ja
se'n presentà una versió provisional en el
marc de l'Exposició Universal celebrada a
Sevilla. La versió presentada en aquest esdeveniment, i ubicada en el pavelló de
Catalunya durant part dels mesos de juny
i de juliol, si bé era provisional, ja incorporava l'estructura, el disseny i la major
part del contingut que constitueix l'actual
versió 1.0. Posteriorment, el CD-Atles de
Catalunya també ha estat present en jornades i exposicions de tipologia ben diversa'.
El CD-Atles de Catalunya és un atles
de contingut mixt (general i temàtic) sobre
suport electrònic o digital. L'usuari té accés
a una sèrie de mapes ja elaborats, que són

complementats amb gràfics, taules, figures, fotografies i textos. Aquest atles representa un exemple de l'aplicació de la
inforn1àtica en el camp de la cartografia en
el qual, des de fa anys, és una eina imprescindible per a la realització i presentació
de mapes.
Els atles : c oncepte i realització
Més enllà de la innovació que al nostre país significa la presentació del CD-Atles
de Catalunya, pel fet de ser sobre suport
electrònic, és important tenir present que
es tracta d'un atles. No es pretén aquí fer
un tractament a fons sobre els atles, el seu
concepte, la tipologia, el procés de realització. Però sí que creiem convenient
d'exposar algunes qüestions sobre aquest
tipus de document, a fi i efecte de proporcionar elements que pern1etin una valoració més apropiada del CD-Atles de
Catalunya, d'una banda com a atles i, d'altra
banda, com a publicació electrònica.

Foto 1:
Coberta de l'atles

Nota:
1. El contingut de dues de les presentacions es troba a:
Massó,J-: "CD-Ades de Catalunya", ajomadas Témicas
sobre Atlas Regionales (comunicacions en fase d'edició).
Jornades celebrades a Alcala de Henares l'abril de 1993
i organitzades pel Departamento de Geografia de la
Unive"'idad de Alcal:í de Henares i la Sociedad Española
de Cartografia. Fotogrametria y Teledetección.
Camps, E., Martí, V.: "CD-Atles de Catalunya", a
Experieudas y Proyectos con Apple Macintosh. Comutticaciones presentadas en el I Congreso Macintosh y
Educacióu. Séneca Software. Barcelona, 1993.
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Un atles pot ser definit com a "col·lecció ordenada de mapes projectada com a
conjunt, tant en la seva finalitat com en la
seva presentació" 2 • Per tant, un atles no és
una suma de mapes, un rera l'altre o ordenats en apartats, sinó que ha de tenir unitat i coherència interna. L'esforç de
realització és, per tant, doble: d'una banda,
el de cada mapa en si mateix i, d'altra banda,
el de l'obra com a conjunt. Qualsevol atles
ha de permetre aquesta doble lectura.
El concepte atles ha estat aplicat, de
vegades, a productes de tipologia molt diversa, lluny del seu propi sentit. Entenem l'atles
des d'una perspectiva cartogràfica que, alhora, és la que considerem com a més vàlida.
Atles és un dels tipus de documents cartogràfics definits per la ISBD (CM)'.
Un atles ha de fixar també un objectiu,
una destinació, i adequar el seu contingut
i el seu llenguatge cartogràfic a aquest objectiu. El lector, per la seva banda, també ha
de ser conscient de l'objectiu que es planteja l'ades que té a les mans; no es pot, doncs,
desqualificar un atles pel sol fet de no respondre a allò que hom demana. En tot cas,
allò que cal és triar l'atles que es proposa el
mateix objectiu que el lector busca.
La connexió entre ambdós punts fa
que la realització de qualsevol atles requereixi un gran esforç de síntesi i de coordinació . Com a instrument de comunicació,
hi ha d'haver connexió entre l'emissor i el
receptor, fet que origina un compromís
entre el rigor científic i la demanda.

Tipus d'atles
Uns atles pot ser classificat a partir de
diversos paràmetres:
Segons l'àrea geogràfica, en universal,
nacional, regional, urbà, mixt.
Segons el contingut, en geogràfic o
general, temàtic (històric, econòmic, ... ),
monogràfic, mixt.
Segons el públic al qual es dirigeix, en
escolar, bàsic, general; tècnic, etc.
Fins fa pocs anys, un atles implicava
gairebé sempre una obra impresa sobre
paper, o materials similars, relligada com
un llibre o bé fragmentada en seccions o
fulls solts, coHeccionables dins d'una carpeta. Darrerament s'ha afegit un darrer element de diferenciació: el suport. Amb
l'aparició del suport electrònic per a la distribució de productes (bases cartogràfiques,
atles, enciclopèdies, catàlegs, guies, ...),
fruit de l'aplicació dels avenços tecnològics, un atles també es pot classificar:
Segons el suport, en atles tradicionals i
atles electrònics o digitals.
Aquestes diferents designacions i la
seva combinació permeten classificar qualsevol atles d'una manera simple.
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Components d'un atles
Com a document cartogràfic, allò
fonamental en un atles és la cartogr'!fia, tal
com també es dedueix de la definició d'atles
abans esmentada. El tractament cartogràfic
pot venir acompanyat per altres elements gràfics -fotografies, gràfics, esquemes, figurestextos, taules, fitxes, etc. El sentit, però,
d'aquest material és el de complementar els
aspectes tractats cartogràficament, funció a
la qual s'ha de limitar; en cap moment ha
de constituir l'element bàsic de presentació de la informació. L'excessiva proporció d'altra mena de material gràfic i de textos
respecte del material cartogràfic fa que,
algunes obres que s'autoanomenen atles
siguin, de fet, altres productes de tipus enciclopèdic o monogràfic, densament iHustrats amb mapes, fotografies, figures, etc.
Una altra part essencial és l'índex. En
un atles el lector no només busca una eina
per a analitzar i comprendre els fenòmens
geogràfics, sinó també per a localitzar, funció essencial dels primers atles.
Eh el cas de l'índex toponímic, de gran
extensió en els atles geogràfics, la referència del topònim ha de venir acompanyada de la seva localització dins l'atles,
habitualment per mitjà d'un sistema de
referència (coordenades geogràfiques, coordenades de projecció, malla arbitrària) a
més d'altres elements de localització (pàgina, full) i, opcionalment, de descripció
(tipus d 'element geogràfic). En els atles
temàtics també hi ha d'haver un índex de
conceptes, a fi de permetre la ràpida localització de qualsevol variable tractada.
Amb una visió general, aquests són
els principals components d'un atles. Amb
l'aparició dels suports electrònics i les tecnologies multimèdia, les possibilitats d'un
atles s'entiqueixen amb nous elements de
representació i d'ús: imatges en moviment
(vídeo), so, localització automàtica de topònims i de conceptes, recerques selectives,
etc. La incorporació d'aquests avenços no
ha de desfigurar, però, el sentit d'un atles,
és a dir, el d'un producte en què el component cartogràfic és el principal.
La realitz ació d'un atles
L'elaboració d'un atles comença amb
la definició d'una sèrie d'aspectes essencials com l'àrea geogràfica, el públic al qual
es dirigeix, el contingut i la seva estructuració, el format i el suport de presentació,
etc. Són aspectes interrelacionats i que configuren un plantejament teòric inicial que,
sovint, es veu modificat al llarg del procés
de realització, en funció principalment de
les dades disponibles.
Selecció de la informació
L'enorme casuística de la informació
disponible i la intervenció de diverses per-

sones en la selecció i tractament d'aquestes dades, encara que estiguin integrades
en un equip, converteixen la realització
d'un atles en una tasca ben complexa.
El primer pas per al desenvolupament
del guió previst és la selecció de les dades
disponibles i de les fonts d'informació. En
el nostre context, el volum de dades disponibles és molt gran, però alhora de tipologia i qualitat molt variables. Esmentem
alguns aspectes que cal tenir presents:
El model ideal fora representar dades
relatives a un mateix moment cronològic o període (en el cas dels aspectes
evolutius). Però allò més freqüent és que
les dades de diferents tipus corresponguin a anys diferents; per exemple: els
censos agrari i de població, les darreres
versions dels quals són, respectivament,
dels anys 1989 i 1991.
Un altre aspecte és el diferent nivell
d'especialització i aprofundiment que
reben les variables, tant entre fonts diferents com dins d'una mateixa font
d'informació; aquest fet és especialment
remarcable amb les dades estadístiques.
La multiplicitat de fonts que, de vegades, proveeixen de dades sobre un mateix
fenomen en un mateix àmbit geogràfic, reflecteixen la disparitat de mètodes
de recollida i de presentació de les dades;
això porta a la necessitat de triar quina
és la font que més ens interessa.
Un cas aparentment semblant a l'anterior es dóna quan es vol representar una
mateixa variable que ha estat recollida
amb criteris diferents segons les àrees
geogràfiques i que, per tant, no permet
cap mena d'anàlisi comparativa. Aquest
fet té una especial incidència quan les
dades provenen de països diferents .
Per tots aquests motius, la realització
d'un atles representa un esforç de selecció
i de síntesi de la informació, procés que
pot portar a rebutjar la representació de
determinats aspectes per motius tant diferents com la poca actualitat de les dades,
la no fiabilitat de les fonts, el no respondre al mateix fet real, etc. El valor d'un
atles també es troba en la qualitat de les
dades representades.
Coordinació de l'equip d'autors
La realització d'un atles és una tasca
interdisciplinària que requereix la intervenció d'un equip d'autors, especialitzats
en coneixements ben diferents.
No obstant el principi teòric d'unitat
i coherència a nivell d'estil, estructuració i
aprofundiment, clar i normalment acceptat, i de l'existència d'unes pautes prèviament marcades, a l'hora de la realitat són
freqüents les desviacions respecte del guió
previst. Per aquesta raó es fa imprescindi-

ble una important tasca de coordinació de
l'equip d'autors i de revisió de la seva tasca:
no ha d'estranyar a ningú el fet que, entre
allò inicialment presentat pels autors i allò
finalment publicat hi hagi importants
diferències, fruit d'un constant diàleg entre
l'equip d'autors i el de coordinació.
La realització d'un ades és un constant
exercici d'adequació a l'objectiu i de manteniment de la unitat de l'obra, tant a nivell
de contingut com de llenguatge cartogràfic.
Realització gràfica
El llenguatge cartogràfic en un ades ha
de tenir en compte la dualitat ja esmentada: la lectura es duu a terme tant d'un mapa,
pres individualment, com de diversos mapes
comparativament, en tant que col-lecció.
En tractar-se d'una col-lecció ordenada i pensada com a conjunt, la tria de
les escales de representació és una qüestió
prou important. Per exemple, un ades dirigit a un públic general ho ha de tenir especialment present: el canvi d'escala requereix
un esforç d'interpretació per part del lector no experimentat; aquest, a més, pot no
adonar-se del canvi d'escala o de la seva
proporció i, per tant, arribar a interpretacions errònies sobre la proporció real entre
àrees diferents.
La tria de les projeccions, les diferències entre les quals són més perceptibles
com més petita és l'escala i més gran el
territori de representació, incideix en aspectes com la interpretació de la dimensió real
dels fenòmens representats; segons la projecció utilitzada, un fenomen pot semblar
més gran o més petit del que és realment.
Aquest fet és especialment perceptible en
els planisferis. Per altra banda, l'ús de moltes projeccions pot obstaculitzar la lectura comparativa entre mapes diferents.
Tant l'objectiu de l'atles com cada
variable representada són aspectes que
s'han de tenir molt en compte a l'hora de
decidir-se per un determinat llenguatge gràfic: la simbologia, retolació, tipus de cartografia (mapes generals, coroplètics ,
isoplètics, anamòrfics, de fluxos, etc.), ús
d'altres elements gràfics (fotografies, imatges, dibuixos, esquemes, gràfics, taules,
etc .). El llenguatge gràfic pot ser des
d'extens i complex, si es dirigeix a un
públic especialitzat, fins a senzill, si es dirigeix a un públic general o escolar. Un
atles escolar, per exemple, ha d'evitar les
llegendes llargues i complexes i els mapes
carregats d'informació.

Els atles electrònics
La finalitat dels atles electrònics és
presentar un atles mitjançant un suport
informàtic. Aquest suport -programa i
ordinador- ofereix una sèrie d'avantatges
respecte al suport imprès tradicional:

En permet un ús interactiu, una gran
mobilitat i la possibilitat d'establir múltiples connexions entre temes.
Té una major facilitat en el tractament
del volum de dades que es maneja.
Permet una actualització ràpida de les
dades i la incorporació de contingut nou.
Però l'entorn informàtic també presenta certes limitacions que cal tenir en
compte, tant en la realització com en la
consulta d'un atles electrònic:
El fet que la lectura que l'usuari fa sobre
un entorn informàtic és, en general, a
una velocitat superior i en un ordre diferent al que faria sobre un atles imprès.
La difusió avui encara més gran de pantalles VGA (16 colors), en relació amb
les més modernes SVGA (256 colors) .
La resolució de pantalla que, en el nostre
cas és de 72 dpi -punts per polzada-, resolució que no permet la visualització de
determinades mides de lletra i de símbol.
Tot això fa que sigui necessari presentar la informació d'una manera més simple en relació amb la que s'utilitzaria en
un atles convencional imprès: la simbologia, els colors, les trames i la tipografia han
de ser senzills i menys nombrosos. Això
comporta, ara per ara, simplificacions com
més generalització cartogràfica, menys
informació toponímica als mapes, un nombre menor de classes a la llegenda, etc.
D 'altra banda, la interactivitat, amb
la possibilitat d'establir múltiples connexions dins de l'atles, i la lectura ràpida fan
que encara sigui més necessari l'ús d'una
representació gràfica i d'un disseny que
permetin el pas d'una pantalla a una altra
sense perdre la il·lusió de continuïtat i sense
desorientar l'usuari, i que el permeti saber
sempre en quina part de l'atles es troba.
Lògicament, la rapidesa dels avenços
tecnològics porta al mercat nous productes
de software i hardware de manera simultània a la realització de l'ades. Aquestes innovacions poden posar en dubte decisions
preses poc temps abans, en iniciar el projecte,ja que poden aportar mitjans que permetrien perfeccionar el funcionament i la
presentació de l'atles abans de la publicació.
Però, en general, no és pràctic incorporarhi aquestes innovacions fins a la preparació
d'una nova versió del producte.

Tipologia
Abans de desenvolupar el CD-Atles
de Catalunya es va dur a terme un estudi
comparatiu entre alguns dels atles electrònics que hi havia al mercat, a fi de tenirne en compte l'experiència, especialment
des del punt de vista de l'usuari. Es van
analitzar atles tant d'àmbit universal com
regional, i de contingut general i temàtic' .

Notes:
2. Traducció de la definició en castellà qt~e consta a:
lntemational Canographic Association (ICAIA CI).
Mu/tilingual Diaionary ofTechnical Tenns in Cartography.
Franz Steiner Verlag GMBH. Wiesbaden, Alemanya,
1973.
Una altra definició del tenne: "Col-lecció sistemàtica de mapes o esquemes cartogràfics. Segons llur abast
els ades poden ésser generals o universals, nacionals,
regionals. Segons llur temàtica poden ésser estrictament geogràfics (geografia fisica i política), històrics,
econòmics, etc.", a Gran Endc/opèdia Catalana. Enciclopèdia Catalana SA. Barcelona, 2a edició (nov.
1986), 4a reimpr. (febrer 1992).
3. Normativa per a la descripció del material cartogràfic, la versió catalana de la qual data de l'any 1985:
Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris
i de Biblioteques. Trad. Anna M . Casassas i Ymbert.
ISBD(CM). Descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a documents cartogriifics. Institut Català de
Bibliografia (Institut Cartogràfic de Catalunya).
Barcelona, 1985.
4. Els atles analitzats en iniciar el projecte (tardor del
1991) són els següents: World Atlas (The Software
T oolworks, 1991 ), US Atlas (The Software Toolworks,
1990), Electrmic Atlas cfArlwtsas (Univ=ity ofArkansas
Press, 1989), PC Globe (PC Globe Inc., 1989), CD
Atlas de France (Argo lofographie, GIP Reclus, 1991)
i United Kingdom Digital Marine Atlas (British
Oceanographic Data Centre, 1991).
Altres exemples d'atles electrònics i alguns dels esmentats són tractats a: Proreedings. ICA Narional and Regional
Arlases Commission Meeting. May 1992, Madrid.
ICA IÍl CI. Comisión de Atlas Nacionales y Regionales;
Dirección General del Insrituto Geogràfico Nacional.
Madrid, 1993.
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El programa del CD-Atles de Catalunya es distribueix en CD-ROM (disc òptic compacte per a
ord inador) i, per al seu ús, necessita l'equ ip
següent:
- Per a entorn PG -Windows, l'equ ipament
mínim ha de ser un ordinador compatible
tipus AT386 amb 2MB de RAM amb Windows
3.1 instal-lat, un ratolí i una pantalla VGA en
color i un lector CD-ROM, ISO 9660.
- Per a entorn Macintosh, l'equipament mínim
ha de ser un ordinador tipus LC o 11 amb pantalla en color 640x480 (13"), 4MB de RAM i un
lector de CD-ROM , ISO 9660.

Taula 1:
E quipament necessari

Foto 2:
El CD-A tles de Catalunya es
distribueix per mitjà d ' un CD-ROM

A grans trets, i partint dels exemples
esmentats, es poden diferenciar tres tipus
d'atles electrònics:
Els atles d'accés seqüencial a la infom1ació: presenten una successió d'imatges
prèviament elaborades que funcionen
d'una manera lineal. En general, contenen una barra de menú única, des de la
qual s'accedeix a submenús, i d'aquests
al =pa o gràfic. El funcionament d'aquest
atles és molt senzill, però limitat.
Els atles d'accés no seqüencial a la informació: com en el cas anterior, presenten imatges prèviament elaborades, però
an1b un funcionan1ent interactiu, o sigui,
amb la possibilitat de seguir camins i
opcions diferents. En general, contenen
mecanismes (índexs, menús, fletxes, etc.)
que, per exemple, penneten accedir a
qualsevol part de l'atles sense que calgui tomar al menú principal.
Els atles totalment elaborables: a partir
d'unes bases estadístiques, d'unes bases
cartogràfiques, menú de símbols (colors,
trames, etc.) i un software de creació de
mapes que l'atles proporciona, l'usuari
pot crear els seus propis mapes, que en
la majoria dels casos són de tipus coroplètic (presenten valors migans per unitat
de superficie, normalment corresponents
a divisions administratives). Aquests atles
solen ser de funcionament complex.

P resentació del CD-A tles de Catalunya
Tot seguit presentem els principals
aspectes del CD-Atles de Catalunya, definits
tant a partir d'unes premisses concretades
en iniciar el projecte, com arran de l' estudi comparatiu d'alguns dels atles electrònics
que hi havia al mercat. Aquest estudi previ
portà a perfilar aspectes que crèiem que es
podien aprofitar, modificar o eliminar, des

del punt de vista de l'usuari i també tenint
en compte el nostre objectiu.
L'objectiu del CDAC és el públic general. Per la seva presentació i contingut
també pot ser especialment atractiu per a
estudiants i escolars, tot i no ser un atles
escolar pròpiament dit.
Pel que fa al contingut, el CDAC disposa de mapes generals i fisics , i mapes
temàtics de diferents tipus, que es complementen amb fotografies, gràfics, figures i esquemes, fitxes i taules estadístiques,
i textos. El desenvolupament del contingut temàtic es complementa amb tres
monografies que aprofundeixen en tres
aspectes concrets: els ecosistemes, la vinya
i la indústria tèxtil a Catalunya. Per tal de
facilitar la recerca, l' fndex s'estructura en
quatre tipus: noms de comarques, municipis, conceptes temàtics i d'ecosistemes.
La representació grè!fica és sin1ple, per dos
motius: d'una banda perquè es dirigeix a
un públic general i, d'altra banda, per les
limitacions de la resolució de pantalla i l'habitual lectura ràpida que es fa per ordinador.
La consecució d'una circulació interna simple i funcional ha rebut especial atenció, a fi d'augmentar la sensació d'interactivitat
Totes les pantalles tenen un espai ben
definit per als elements de circulació (la
zona de circulació); d'aquesta n1anera
tots els camins possibles són sempre visibles, encara que això hagi reduït l'espai
disponible per a la imatge (mapes, gràfics , fotografies, textos, etc.).
Gairebé tota la circulació i selecció dels
menús es fa a partir de botons i d'icones. D 'aquesta manera, el seu funcionament és més àgil, ja que la representació
icònica pem1et una lectura ràpida i associativa i, alhora, el fa més assequible per
a qualsevol usuari que desconegui la
llengua vehicular del programa.
A fi de permetre un desplaçament multidireccional, l'atles inclou elements com
algun organigrama, que facilita la visió
de conjunt i accés al contingut de l'atles,
i botons que possibiliten la circulació
interior entre mapes , sense haver de
recórrer a la pantalla o menú principal.
S'ha donat una gran importància a tots
els elements estètics del programa: equilibri de la composició, harmonia dels colors,
textures, fons , objectes, tipografia, etc.
Aquesta preocupació pel disseny no ha estat
merament amb fins estètics, sinó també
amb l'objectiu d'aconseguir una interficie
usuari-programa simple i agradable.
Pel que fa al suport iriformàtic, el programa s'ha desenvolupat per a dos entorns
(taula 1), PC (IBM) o Compatible i Macintosh (Apple Computer), i conté doble
paleta de colors, per a equips que dispo¡¡ sin de targes de 16 o de 256 colors, amb

Contingut general

la fi nalitat de poder arribar a més públic,
d ' u na banda, i d'oferir millo r qualitat
cromàtica, d'altra banda. A causa del gran
volum d'info rmació - ocupa uns 420 MB
de m emòria- es distribueix mitj ançant un
CD-RO M (disc òptic compacte per a ordinador) (foto 2).
Per desenvolupar aquest programa, es
va crear un equip interdisciplinari compost
per especialistes que provenien de camps
com la informàtica, la infografia, l' estadística, la geografia i la cartografia. A més, es
va comptar amb la col·laboració de dos
especialistes en els tem es d'ecosistem es i
d'història econòmica de Catalunya per al
desenvolupament de les monografies.

Catalunya
Les 41 comarques
Els 942 municipis (any 1992)
Contingut temMic

Divisions administratives

Comarques
Municipis
Partits judicials
Bisbats i arxiprestats
Geografia ffsica

Orografia
CHmatologla
Hidrografia

~ologia

Biogeografia
Medi ambient
Poblaci6

Poblament
Evolució demogrèflca
Estructura de la població

Societat

Funcionament
El concepte general del programa és
el d'un llibre que l'usuari fullej a mitjançant
botons i fletxes de direcció. Els botons són
de circulació o temàtics: tots dos tipus són
representats per icones que n'indiquen la
funció. Tots els elements de circulació són
sempre visibles a la pantalla, a fi de facilitar la sensació d'interactivitat i l'agilitat en
la circulació.
T otes les pantalles del CD-Atles de
Catalunya, excepte la de l'organigrama general, tenen dues zones ben diferenciades: la
reservada a la imatge i la de circulació:
La zona d'imatge ocupa un quadrat de
400 x 400 pixels en el qual es visualitzen els mapes, els textos, les fotografies,
els gràfics, les taules, les figures, etc.
La zona de circulació inclou els anomenats botons de circulació fixos, que executen determinades funcions, un petit
espai d 'ajuda i un botó qu e ac ti va o
desactiva certs botons addicionals que
s' han incorporat a algunes pantalles.

Per la seva banda, el cursor ens perm et fe r que el program a es desenvolupi
segons el nostre interès . Amb el curso r
podem realitzar diverses funcions, cada una
amb la seva resposta:
Si es fa un clic amb el cursor en un punt
determinat de la pantalla, s'activa la funció definida en aquest punt, j a sigui un
botó de circulació o bé un espai determinat del mapa o la imatge, que pot
do nar lloc a zooms, canvis de m apes,
imatges, etc.
Si el cursor passa per sobre de determinats elements, a l'espai d'ajuda apareixen missatges: topò nims, nom de la
comarca i el seu valor de la variable representada (en mapes coroplètics), descripció de la funció del botó, etc. (foto 3).
Contingut
El CD-Atles de Catalunya és un atles
de geografia general i temàtic; respon a una
estructura basada en els treballs de geogra-

Treball
Justrcia i seguretat ciutadana
Instrucció i llengua

Economia
Usos del sòl
Població ocupada
Sector primari
Activitat Industrial
Activitat cornerolal

Equipaments i serveis
Ensenyament

Cultura
Esports
Serveis socials
Sanitat

Turisme
Comunicacions I transports

Anances
Contingut IIIOIIOglillc

Ecosistemes
L'alta muntanya alpina I subalpina
Els prats alpins
Les avetoses
Les pinedes de pi negre
La muntanya medioeuropea
Les pineda humides de pi roig
Les rouredes seques

Les fagedes
Les rouredes humides
La muntanya I terres baixes medlterrènlas I subrnedlterrènl
Els alzinars litorals
Els alzinars cont1nenta1a o carrascars
Les màquies
Els boscos mixtos de ribera
La vinya
La vinya i el vi
La vinya a Catalunya
Evolució del conreu: las superffcies cultivades
Les produccions de la vinya I el vil la seva comercialització
La vinya llas relacions socials: la rabassa morta
Les tècniques de producció abans de la fll-loxera
Les tècniques de producció després de la fll·loxera
Alt Penedès

Baix Penedès
Anoia
Conca de Barberà

Priorat
La Indústria téxtll
El tèxtil i la industrlalltzacl de Catalunya
La producció tradicional: caracterfstlques de localització
El procés d'Industrialització: el cotó
La llana I el procés d'lnduatrlalltzac
Les relacions socials i la concentració fabril
L'evolució recant de la indúatrla tèxtil
Vallès Occidental
Bages
Berguedà

fia regional, estructura que facilita la consulta al públic general al qual es dirigeix.
A més del contingut pròpiament dit,
que desenvolupa aspectes generals, temàtics i monogràfics (tau la 2), el CDAC és
compost per altres elem ents la funció dels
quals no és solam ent la consulta, sinó que
permeten el funcionam ent interac tiu de
l'Atles, de manera que l'usuari es desplaça
segons els seus interessos: índex alfabètic,
menús i organigram es.

Contingut general: comarques i municipis
La primera pantalla, a partir de la qual
l'usuari pot fer funcionar l'atles a la seva manera, conté un mapa de Catalunya amb la divisió comarcal sobre un fons hipsomètric.
Des d 'aquesta pantalla (mapa de
Catalunya) s'accedeix també a una sèrie
de funcions: una simulació de vol sobre
Catalunya (foto 4) (a partir d'imatges del

Taula 2:
Resum del contingut del CD-Atles
de Catal11nya

Foto 3:
Si el cunor passa per sobre de la
imatge, s'obté informació a l'espai
d'ajuda; per exemple, la informació
toponirnica o nom de la comarca i
valor de la variable representada en
un mapa coroplètic

comarca més gran (Noguera) és més de
12 vegades més extensa que la més petita (Barcelonès). No obstant això, i ateses
les diferents dimensions, formes i densitats d'informació, per a algunes comarques es manté el nivell de detall o de
lle~bilitat gràcies a ampliacions; les ampliacions d'una mateixa comarca es troben a
la mateixa escala. L'usuari pot escollir entre
les diferents opc ions de circulació dels
mapes comarcals com activar un mapa fisic
(elements hidrogràfics i orogràfics més destacats, amb el nom), buscar la situació de
la comarca dins de Catalunya o desplaçarse a una comarca veïna, seguint les direccions de la rosa dels vents (foto 6).
Des de cada mapa comarcal s'accedeix als municipis respectius: per a cadascun dels 942 municipis de Catalunya O'any
1992) hi ha una fitxa informativa i almenys
una fotografia (foto 7).

satèl·lit Landsat-5 i del model d'elevacions
del terreny -dades altimètriques- de
Catalunya) i una successió de tres mapes
de situació (planisferi, continent europeu
i regió mediterrània).
A partir d'aquesta pantalla, el desenvolupam ent del contingut geogràfic general es basa en la comarca (foto S) i el
!:l municipi, entitats lo cals territorials de
Catalunya : partint del mapa general de
Catalunya es baixa al nivell comarcal mitFoto 4:
Escena de la simulació de vol sobre
jançant zooms (41 comarques) i d'aquests
Catalunya; a primer terme,
al nivell municipal.
Barcelona i el delta del llobregat
Per a cada una de les 41 comarques de
Catalunya hi ha un mapa general (altim etria, xarxa de comunicacions, capital
comarcal, i lirnits i caps de municipi i el
nom). Els mapes comarcals estan fets a
escales diferents; cada mapa s'aj usta a la
mida màxima que permet la zona de la
pantalla reservada a la imatge. Si bé és ben
cert que els canvis d'escala no són adequats per a un públic general, des de la
nostra perspectiva s' ha preferit el manteniment de la comarca com a unitat de
representació; cal tenir present que la

Foto 5:
A partir de la pantalla d'entrada a
l'atles, l' usuari tria el camí a seguir.
Fent un clic al botó lupa s'activen
les finestres d 'ampliació del mapa,
que es corresponen amb cadascuna
de les 41 comarques. L'Alt Empordà
és una de les comarques que, per
la seva dimensió i densitat
d'informació, ha estat fraccionada;
amb la selecció d'una de les finestres
s'activa el mapa del tros triat
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Mapes temàtics
Ordenats en 6 grups (Divisions administratives, Geografia física, Població,
Societat, Economia, i Equipaments i serveis) i 30 subgrups, el CDAC tracta 105
temes diferents. Cada tema conté una imatge principal, en general un mapa de
Catalunya. Hi ha diferents tipus de representacions de mapes temàtics que varien en
funció de la variable tractada: hi ha mapes
descriptius de conjunt (ex.: relleu, geologia,
vegetació), mapes coroplètics sobre la base
de la divisió comarcal i municipal (ex.: evolució demogràfica, equipaments), mapes
isoplètics (ex.: climatologia, densitat de
població), mapes de punts de localització
(ex.: distribució de la població) i també
mapes amb diagrames (ex.: ensenyament
universitari) o que responen a altres unitats
(ex.: zones hospitalàries, partits judicials). A
partir d'aquesta imatge principal del tema
es pot accedir al text respectiu, gràfics, mapes
coroplètics de base municipal (foto 8), i a les
taules amb dades estadístiques que han generat els mapes coroplètics.
El desenvolupament temàtic ha hagut
de resoldre les qüestions habituals en qualsevol atles: naturalesa de la informació disponible (qualitat, actualitat, representabilitat,
etc.), classificació temàtica -augmentat en
un atles electrònic per la necessitat d'organitzar-lo en menús de temes i subtemes-,
ús d'una gran diversitat de representacions
cartogràfiques, elements gràfics i no gràfics de complement (textos, taules, gràfics,
fotografies, figures, etc.). En el nostre cas,
per exemple, i pel que fa a l'actualitat de
la informació, gairebé no hi vam poder
incorporar informació del cens del 1991 ,
perquè encara no s'havia publicat; quasi al
final del procés de realització, hi vam poder
incorporar dades de la població total de
municipis i comarques.

Monografies
El C DAC inclo u tres monografi es
corresponents als tem es següents: ecosistem es, la vinya i la indústria tèxtil a
Catalunya. Com la resta, aquests tem es
m onogràfics estan constituïts per m ap es,
gràfics, figures, fo tografies i textos.
El tem a Ecosistemes consta de fitxes sobre
unitats de vegetació, a partir de les quals
s'accedeix a 17 comunitats vege tals
representatives de Catalunya, i a 200
espècies vegetals i animals (fo to 9).
Els temes La vi11ya i La indústria tèxtil
estan constituïts per fitxes de text (29 i
19 fi txes, resp ecti va m ent), complem entades amb m aterial gràfic (foto 1O).
L' esquem a gen eral del guió de les
m o nografies s'h a realitzat conjuntam ent
amb els col-laboradors especialistes. Atesa
una estructura bàsica de fun cio nam ent i
una presentació com la de la resta de l'atles,
hi ha dues m aneres diferents de desenvolupam ent: la m o nografia sobre els ecosistemes s'organitza segons una classificació
biogeogràfica que, partint dels grans tipus
de paisatge vege tal, arriba al trac tam ent
p er esp ècies . Les m o n ografi es so bre la
vinya i la indústria tèxtil s'organitzen des
d' un enfocam ent històric, i amb una circulació m olt més lineal que la de la resta
del program a.

Menú temàtic
Per accedir als mapes temàtics i a les
monografies hi ha el menú temàtic que, mitj ançant pantalles de m enú i de submenú
reflecteix l'ordenació esm entada (taula 2).
Els temes hi figuren pel seu no m i tam bé
s'iHustren amb icones associatives, fet que
fac ilita la lectura ràpida (foto 11 ).
Índex alfabètic
L'índex és la columna vertebral de
l'atles, en el qual se' n relacio na el contingut. P er mitj à de la selecció de la lletra de
l'abecedari i del tipus d'índex (comarques,
municipis, conceptes tem àtics i d'ecosistem es) es pot accedir directam ent al m apa
i a la fitxa info rmativa (text) de qualsevol
com arca, m uni cipi , con cepte tem àtic
(m apa, mapa de base m unicipal, gràfic) i
concepte d'ecosistemes (unitat de vegetació, comuni tat vegetal, espècie) tractat a
I
l'atles (foto 12) .

Foto 6:
Des d'un mapa comarcal o fragment
hi ha diverses opcions; per exemple:
veure el mapa fisic, la situació
de la comarca o l'escala gràfica

els ecosistem es de Catalunya i té les mateixes fun cions que les que s' han esm entat
en el cas anterio r: visió del co ntingut i
accés directe als principals apartats de la
m onografia.
Realització

Tots els m apes, imatges i textos del
C D-Atles de Cata lunya han estat elaborats i processa ts esp ecialm ent per poder
ser inclosos dins del program a. Cal distingir entre allò qu e reprodueix imatges
preexistents, les qu e es basen en imatges
publicades en altres obres , i les imatges
de nova creació per part de l'equip del
C DAC.

Foto 7:
Al nivell municipal s'accedeix des
dels mapes comarcals o des d'una
de les ampliacions, i és constituït per
una fitxa informativa i almenys una
fotografia per a cadascun dels 942
municipis de Catalunya a l'any 1992
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Organigrames
El C DAC conté dos organigrames de
dife rent nivell . En primer lloc, un organigram a general del program a, que ocupa
tota la pantalla, dóna una visió general del
contingut de l'atles i de la seva organització, i perm et l'accés directe a l'inici dels\
· grans apartats que conté. El segon organigrama és específic de la m onografia sobre
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xava un de nou utilitzant el mapa escannejat com a base.
Totes aquestes imatges finalmen t es
processaren de nou mitjançant el programa PhotoShop per tal d'ajustar la paleta
de colors del programa i el format pict per
o
o
poder ser incloses en el PLUS .
Les imatges de nova creació van tenir
diversos trac taments, segons el tipus de
contingut i el mètode de representació .
Els mapes coroplètics de base comarcal
i municipal són els que han tingut un procés !!lés complex, ja que en la seva elaboració intervenien més programes. Les dades
1295763 TGttlotPGblaclÓ(Jt06148f11P8CGithlrlUO
estadístiques s'entraren en Excel, les quals
I'Gn\119Md21,67X)
eren utilitzades directament o bé es calculaven noves variables, i mitjançant
ltsCOITlerout-SIIIl\llmespen:entttglalpObltclÓaiOt 14
..,
MapMaker es realitzava el mapa coroplè25,67X &uxLIODregtl
24,69:11:
Ontntol
24,6QSVollkOccullntol
tic corresponent, que posteriorment era
24.411:11: Tttngonn
23.71Xrwllsrne
tractat amb els programes El Agrupador i
~~~~~=~¡¡¡;r_~::::~~~~ ~ MacDrawPro, per agrupar-ne els elements
i ajustar-ne els colors. Finalment, aquest
nou document es trac tava amb el programa PhotoShop a fi de donar-li els colors
Les primeres van ser escannejades, en
de la paleta prefixada i el forma t adequat
color o en blanc i negre, segons fossin les
per poder introduir el mapa en el PLUS .
fotografies (de municipis o de les monoLa resta de mapes temàtics no coroplètics
grafies) o els esquemes i figures, especialment
de la monografia sobre els ecosistemes.
i els mapes generals s'han elaborat rnigançant
L'existència de cartografia temàtica
el programa FreeHand, a partir de les bases
publicada per l'ICC i altres entitats i edide l'ICC. Un cop es tenia el document
definiti u, aquest era salvat en fomu t pict
torials ha estat aprofitada. No obstant això,
des del programa PhotoShop i introduït
tant per l'objectiu de l'obra (públic general) com pel suport de presentació (ordien el PLUS.
Els gràfics s'han confeccionat a partir
nador) aquests mapes temàtics no es podien
reproduir amb el mateix nivell de detall,
de l'Excel i s'han tractat amb MacDrawPro.
Per tal de donar-los el format i la paleta de
sinó que calia simplificar-los a nivell de
contingut i de llegenda. En primer lloc
colors definitius, s'han processat rnigançant
s'escannejava el mapa preexistent i, mitel PhotoShop, salvat en format pict i s'han
jançant el programa FreeHand, se'n dibuiintroduït al PLUS .
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Foto 8:
Tractament d'un mateix tema per
comarques i per municipis,
complementat amb un gràfic i un
text sobre la variable representada

Foto 9:
La monografia Ecosistemes es

desenvolupa a partir d ' un mapa
d ' entrada; amb la selecció d ' una de
les classes de la llegenda s'activa
el mapa de la gran unitat
de paisatge vegetal corresponent;
des d'aquest mapa s'accedeix a la
unitat de vegetació i, des d ' aquesta,
a la comunitat vegetal, representada
amb un bloc esquemàtic. Fent un
clic a un dels noms d'espècie
del bloc, s' accedeix a la fitxa de
l'espècie seleccionada i
al text corresponent
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Els textos dels mapes generals i dels
tem àtics es van redac tar i introduir en el
W ordPerfect i, des d'aquí , es van expo rtar directam ent al PLUS . Els textos de les
monografies es van tractar com a imatge per
tal de mantenir el seu format; un cop redactats i introduïts en el W ordPerfect, eren
transfomu ts en imatge mitj ançant el programa ScreenSho t i, per tant, fin alment
processats en PhotoShop per introduir-los
en el PLUS (taula 3).
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Infografia i disseny gràfic
L'interès bàsic de la infografia i el disseny va ser realitza r una prese ntació agradable tant des del punt de vista del color
com de les fonnes i que facilités el funcio name nt interactiu .
Pel que fa al color, es va intentar fu gir
del cro matism e saturat i es van elabo rar
dues paletes pròpies, una de 16 i una de
256 colors . El fet d' haver de realitzar una
versió en 16 colo rs va limitar les gammes,
per la qual cosa les presentacions també
van ser m és limitades.
Per al disseny de les pantalles es van
elabo rar textures per tal d'omplir l'espai
de fo ns, que es van fer a partir de form es
naturals escannej ades -tela de sac, paper,
suro, líquens, tro ncs d'arbre- m odificades
i estilitzades. Per a cada bloc que integra
el CDAC (general, temàtic, monografies ,
índex, etc.) s' ha buscat una unitat estilística, amb textures de fo ns diferents a fi de
personalitzar cada una d'aquestes divisio ns.
Quant a les formes, se' n van estudiar
diversos tipus i mides, i finalment es va n
triar les que es creien m és adequades . Per
exemple, els botons de circulació i els temàtics es va n dibuixar amb forma quadrada i
amb ombrejat que donés sensació de relleu,
a fi i efecte de recordar la fun ció de pitjar
un botó. En canvi, la zona d 'imatge en els
mapes comarcals presenta un relleu endins,
com si el lector mirés a través d' una fin estra, i anés veient fragments (cada comarca) d' un mateix mapa (el de Catalunya) .
En cada botó tem àtic o de circulació
es represe nta un pictogram a per il ·lustrarne la fun ció (taula 4). Això, al cap de poc
temps d'utilitzar-los, proporciona una gran
facilitat de relació icònica.
Es va dissenyar un logotip propi del
C DAC a partir de dos dels elements que el
definien: l'àrea geogràfica i la interactivitat.
Per a l'elaboració de la portada, s'hi va afegir un mapa antic com a fons per tal d' unir
una tradició cartogràfi ca amb les últimes
tendències de representació digital !foto 1).
Descripció informàtica
La plataforma de desenvolupam ent
principal va se r el M acintosh (Apple
Computer). Els requisits necessaris eren
els següents:

....
Facilitat per a l' ús de la info rmació gràfica (mapes, gràfics, foto grafies) , així com
també del text, tenint en compte el gran
volum d'infom1ació.
Program ació o rientada essencialment
m és cap al desenvolupament dels aspectes d'interacti vitat que al maneig bàsic
de la informació.
Funcionament en dues plataformes diferents: Macintosh (Apple Computer) i PC
(IBM), o Compatible, amb Windows 3.1.
Ú s de colors: ve rsio ns amb 16 o 25 6
colors per a ambdós entoms .
Aquests requisits ens van fer escollir un
paqu et de desenvolupam ent clò nic de

Foto 10:
Les monografies La vinya
i La indústria tèxtil es tracten seguint
un fil històric i són constituïdes
per fitxes, subfitxes i material gràfic
complementari

Foto 11:
El menú temàtic permet l'accés
ordenat al contingut temàtic: temes
principals, apartat de geografia
fisica, subapartat de climatologia i
mapa del tema triat
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l'HyperCard, l'Spinnaker PLUS. En efecte, l'HyperCard posseia els dos primers requisits, mentre que el PLUS els tenia tots quatre.

HyperCard i Spinnaker PLUS
L'Spinnaker PLUS és un paquet que
en la versió d'aquell moment resultava compatible al cent per cent amb l'HyperCard
~ 1.2.5, amb di ve rses extensions, com el
maneig de colors i la introducció d'alguns
altres objectes. L'H yperCard utilitzava úniFoto 12:
L'índex alfabètic, amb la llista de
cam ent com a obj ectes els botons co nmunicipis que comencen amb
nectats a una acció determinada i els camps
la lletra "A" activada. Si es fa un
que serveixen per emmagatzemar i m osclic a un dels noms es pot accedir al
trar el text, tots dos elem ents bàsics per
mapa de la comarca on es troba;
do nar a l' usuari la sensació d'interactiviamb un clic al botó d'informació es
tat. A més, permetia mantenir fixos, al fons,
visualitza la fitxa informativa
dibuixos
estàtics. El PLUS permetia emmacorresponent
gatzem ar un dibuix tipus bitmap o píxelmap (els obj ectes ano m enats paintobjects) i
desplaçar-lo o amagar-lo dins de la finestra acti va.
La carac terísti ca prin cipal de l'HyperCard, i també del PLUS, era que perm etia una barrej a p erfecta de les dades
-dibuixos i text- i el program a qu e els
manipula. El lema de la program ació qu e
pe rmetia aquests e ntorns podria ser el
Taula 3:
següent: o n hi ha la informació hi ha el
El CD-Atles de Catalunya en xifres

Dades globals
2 Organigrames
334 Mapes
1 097 Fotografies
91 Gràfics
221 Figures i blocs
73 Taules estadístiques per comarques
984 Fitxes estadístiques
392 Textos
Desglossament dels apartats
Contingut general
1 Organigrama

3 Mapes de situació (planisferi, continent
europeu i regió mediterrània)
Mapa de Catalunya (altimetria i divisió
comarcal)
41 Mapes generals comarcals (altimetria,
xarxa de comunicacions, capital comarcal,
i llmits i caps de municipi)
39 Zooms de mapes generals comarcals (de
13 comarques)
41 Mapes físics comarcals (elements
hidrogràfics i orogràfics més destacats,
altimetria, caps municipals)
39 Zooms de mapes físics comarcals (de 13
comarques)
1 Fitxa estadística de Catalunya
41 Fitxes estadístiques comarcals
942 Fitxes estadístiques municipals

2 Zoom parcial del mapa de Catalunya
143
66
105
73

Total d'imatges de mapes temàtics
Gràfics de la part temàtica
Textos de la part temàtica
Taules estadístiques per comarques

Contingut monogràfic
Ecosistemes
1 Organigrama

5 Mapes: 1 de dominis de vegetació poten·
cial i 4 de grans unitats de paisatge vegetal
15
17
4
105
95

Fotografies d'unitats de vegetació
Blocs esquemàtics de comunitats vegetals
Zooms de bloc de comunitat vegetal
Figures d'espècies vegetals
Figures d'espècies animals

5 Textos: 1 de dominis de vegetació potencial i 4 de grans unitats de paisatge vegetal
15 Textos d'unitats de vegetació
17 Textos de comunitats vegetals
105 Textos d'espècies vegetals
95 Textos d'espècies animals
5
15
221
237

Total de mapes d'ecosistemes
Total de fotografies d'ecosistemes
Total de blocs i figures d'ecosistemes
Total de textos d'ecosistemes

164 Total d'imatges de mapes generals amb
toponímia
1 060 Total de fotografies accessibles des dels
mapes generals
984 Total de fitxes estadístiques

La vinya

COntingut temàtic

La indústria tèxtil

28
73
38
2

Catalunya
Catalunya: coroplètics de divisió comarcal
Catalunya: coroplètics de divisió municipal
Catalunya: per àrees sanitàries

30
12
15
16

20
10
7
9

Textos
Mapes
Fotografies o figures
Gràfics

Textos
Mapes
Fotografies o figures
Gràfics

program a, i viceversa . En iniciar el proj ecte, la limitació principal era qu e tant
l'HyperCard com el PLUS eren intèrprets,
però no compiladors, dels seus llenguatges de programació . Aquest fet posava uns
límits a la velocitat d'execució que de vegades pot perjudicar la il·lusió d'interactivitat que busca el programador.
L'element més destacable del PLUS era
un fun cionament multiplatafom1a molt ben
aconseguit: un mateix fitxer d'informació i
programa -que rep el nom genèric de pila,
traducció de l'anglès stack- servia tant per al
M acintosh com per al PC amb Windows,
amb l'únic canvi d'un lleu ajustam ent per
compensar les diferències entre els caràcters
que utilitzen tots dos ordinadors.

Alternatives a l'H yperCard
i a l' Spinnaker PLUS
En el Macintosh hi havia un altre clònic de l'HyperCard, el SuperCard, i a m és
era molt semblant al PLUS, però en el nostre cas tenia el desavantatge de no ser multiplataforma. Hi havia altres paquets de
desenvo lupam e nt qu e p osseïen aqu est
requisit de fun cionam ent multi plataforma
(M acintosh i P C - Windo ws): el M acroMind Directo r i l' AuthorWare. T ots dos
presentave n sobretot facilitats d'animació ,
i el segon permetia, a m és, una interacció
molt m és elaborada amb l'usuari . Però no
tenien la flexibilitat de I'HyperCard (o del
PLUS), j a que aqu est disponia d' un llenguatge de programació, l'HyperTalk.
Dins del Windows també hi havia un
programa molt semblant a l'HyperCard i
al PLUS , el T oo!Book. El desavantatge
per a la realització de l'atles va ser que,
malgrat qu e era un clònic de l'HyperCard,
utilitzava un vocabulari diferent per designar exactam ent les m ateixes coses, la qual
cosa complicava força el pas a Windows
dels treballs fets en Macintosh.
A ltres programes utilitz ats
Per tal de resoldre els problemes d'elaboració i de preparació de la informació ,
sobretot la immensa quantitat de textos i
imatges, es van fer servir, a m és del PLUS
d'Spinnaker j a esm entat, diverses combinacions dels programes següents:
Quant al M acintosh: Think Pascal, Excel
i W o rd, WordPerfect, MacSink, PhotoShop i Illustrator, Free Hand, M acDrawPro, M apMaker i program es
d'elaboració pròpia com El Agrupado r.
Pel que fa al PC amb Windows: bàsicam ent no es va utilitzar cap m és program a qu e el mateix PLUS pe r a
Windows.
Això no obstant, hem d'indi car que
la gran majoria de program es qu e es van
utilitzar en el M acintosh , ara ja existeixen

per a Windows o bé tenen un equivalent,
la qual cosa des d'ara farà més fàcil l'ús
dels PC amb Windows per a la realització de productes com el CD-Atles de
Catalunya.

Fonts d'informació
Per a la realització del CD-Atles de
Catalunya s'ha utilitzat un gran volum i
una gran varietat de fonts d'informació,
com es dedueix del seu contingut mixt.
Prescindirem de fer una enumeració completa d'aquestes fonts, que es poden agrupar segons el tipus de dades que aporten:
fonts cartogràfiques, fonts estadístiques,
obres generals i obres especialitzades.
Fonts cartogràfiques
Per a la realització dels mapes generals s'ha utilitzat la base altimètrica elaborada per l' ICC , i també la informació
planimètrica relativa als límits i capitals
municipals, comunicacions (autopistes,
carreteres, ports i aeroports) i hidrografia.
Per als mapes temàtics s'ha fet servir
cartografia de les col·leccions 1:250 000 i
1:500 000 publicades per l'ICC , relativa a
temes com la divisió comarcal, partits judicials, centres sanitaris, risc d'incendi forestal, usos del sòl, geologia, etc. També s'han
utilitzat alguns altes, en curs d'elaboració
per part de l'ICC conjuntament amb altres
institucions i organismes.

L'apartat temàtic també s'ha basat en
mapes continguts en fonts bibliogràfiques,
que ja esmentarem més endavant.

Fonts estadístiques
La realització d'una gran part del contingut temàtic , especialment la sèrie de
mapes coroplètics i les seves taules, gràfics,
i també les fitxes informatives de comarques i municipis, s'ha basat en dades estadístiques proporcionades majoritàriament
per una sola entitat, l'Institut d'Estadística
de Catalunya (IEC) , i per dos mitjans diferents: obres publicades i infom1ació facilitada en fomut digital. Només ocasionalment
s'ha recorregut a dades publicades per altres
entitats, a fi d'evitar la dispersió de fonts
estadístiques.
De les obres publicades per l'IEC s'han
d'esmentar l'Anuari estadístic de Catalunya,
en les diferents edicions entre 1984 i 1990,
font que ha proporcionat informació per
a gran part del contingut temàtic de l'atles.
A més d'aquest anuari de contingut general, cal esmentar publicacions de contingut més monogràfic, com el Cens agrari
1989, el Padró 1986 i el Cens de població
1991. De la infomució proporcionada directament en format digital, hi ha la que conté
el Banc d'estadístiques municipals, 1975-85,
1986-89, fonamental per a l'elaboració de
les fitxes informatives i dels mapes coroplètics de base municipal.

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ
DELS BOTONS DE CIRCULACIÓ

AMF IBIS I RÈPTILS: Activa els no ms dels amfibi s
i rèplil s del bloc esquemàlic.

..

BO TÓ MÀG IC : Acti va o desacti va els boto ns
opc io nals.

li

CATALUNYA Al M Ó N : Mostra la situac ió de

FOTOGRAFIA (M apa comarca l): Act iva sobre el
mapa les cà meres de fotografiar. Per veure una
fotografia fes un cl ic sobre la cà mera corresponent.
A les comarques fragmentades aquesta funció no
es pot dur a term e des de l m apa del conjunt
comarca l, sinó que cal acti var-la des de cada tros.

LOGO: Reto rna al nivell superior (des del M enú
tem àti c o M apa temàti c és la Pantalla principal
de l'At les, des d'aquesta mostra els crèdits).

GENERAL-FÍSIC: Interca nv ia els mapes general i
físic, am bd ós amb l ' a lt im etri a i e ls ca ps de
muni cipi.

MAMÍFERS: Activa els noms dels mam ífers sobre
el bloc esquemàtic.

GRÀFIC: M ostra un gràfic relac ionat amb el mapa
o text. El botó apareix només si hi ha aqu esta
opció .

Ca ta lun ya a base d' un a successió d' imatges:
plani sferi , continent europeu i regió mediterrània.

COMPÀS: Activa el càlcul de distànc ies en línia
recta entre punts del mapa. Un cop activat, el
cursor es transforma en una creu (+): fent un cl ic
sobre dos punts del mapa, a l'espai d'ajuda apareix

la distància que hi ha entre els dos punts marcats.
DIVISIÓ MUNICIPAL : Mostra un mapa del mateix
tema del que hi ha en pantalla, però amb di visió

~~

~

Taula 4:
Botons de circulació:
pictograma i funció

LU PA: M ostra les finestres d'ampli ació.

M A PA: A c ti va e l m ap a co rrespon e n t
(Ecosistemes) o relacio nat amb el text (la vinya i
La indústria tèxtil).
MEN Ú TEMÀTIC: Acti va el menú temàti c.

ÍNDEX: Acti va l' índex alfabètic.

INFO RMACIÓ: M ostra el text corresponent.

NOM D ' ESPÈ C I E: Ac ti va e ls no m s d e les
espècies vegetals o anima ls represen tades en el
bloc esq uemàti c.

INFO RMACI Ó (Índex): Prement aquest botó i a
continu ac ió un nom de la lli sta (muni c ipi s,
comarques, conceptes d'ecosistemes o temàti cs)
s'accedeix al mapa o a la fitxa corresponent.

O RGAN IGRAMA: Activa l'organigrama de l'Atles.
D es de la pant all a Ecos iste me s ac ti va
l'organigrama d'aquesta mo nografia (1 cli c) o de
l'Atles (2 cli c) .

INFORMACIÓ (M apa comarca l, Pantall a prin·
cipal ): Ad iva sobre el mapa els botons d'informac ió. Fent un cl ic a un d'aquests botons aparei x
la fitxa informativa corresponent. A les comarques
fragm entades aqu esta funci ó no es pot dur a
terme des del mapa del conjunt comarca l, sinó
que ca l activar-la des de cada tros.

OCELLS : Acti va els no ms dels oce ll s sob re el
bloc esquemàtic.

municipal. El botó apareix només si hi ha aquesta
opc ió.
ESCALA : M ostra l'escala gràfica del mapa; aquesta
desapareixerà en deixar de prémer el botó.
•

1

FLETXES DE CIRCULACIÓ: Permet veure un a un
els mapes, les fotografi es, els b locs o les fitxes
corresponents a un mateix apartat de l'Atles. A
l'espai d 'a juda apare ix el no m d ' allò qu e es
carregarà.

RETORN: Act iva la pantalla que s' ha visualitzat
anteri orment .
ROSA DELS VENTS : A c ti va e l mapa de la
comarca que hi ha en la direcció escollida.

LA INDÚ STRI A TÈXTIL: Ac ti va l ' ini c i d e la
monografia sobre la indústri a tèxtil.
SORT IDA : Permet so rt ir d el program a prèv ia
confirmació per part de l'usuari.

FO RMAT DE PANTALLA: Ca nvia el format de la
pantalla.

LA VINYA: Acti va l' ini ci de la mo nografi a sobre
la v inya.

FO TOGRAFIA (Ecosistemes, La vinya i La indústria
tèxtil): M ostra una fotografi a relacionada amb el
mapa o text.

LOCALITZACIÓ DE LA COMARCA : M ostra la
situaci ó d e la comarc a din s Ca ta lun ya; a ixò
desa pareixerà en deixar de prémer el botó.

TAU LA DE VA LO RS: M ostra la taul a de va lors
del mapa . El botó apareix no més si hi ha aquesta
opció .
VOL: Activa una simulac ió de vol sobre Cata lunya,
fet a partir d' imatges del satèl·lit l andsat·S i d'un
model d'elevacions del terreny.

Ml§lfiPJI

Fonts bibliogràfiques
Per al desenvolupament del contingut de l'atles s'han utilitzat obres bibliogràfiques de caràcter general i especialitzat.
Com a obres de caire general cal destaca r alg unes de les publi cades per la
Fundació En ciclopèdia Catalana SA: la
Cran enciclopèdia catalana i la Cran geografia
comarcal de Catalunya, per al contingut general i tem àtic del C DAC ; la Història natural
dels Països Catalans i la Història econòm ica de
la Catalunya contemporània, per al contingut monogràfic.
Per a la realització de les tres monografies, els auto rs especialistes han consultat tamb é obres m és esp ecí fiqu es. Cal
destaca r algun es publicacions de l'editorial Ketres sobre vegetació i fauna, de les
quals s'han reproduït figures (esquemes i
dibuixos), per a la monografia sobre els
ecosistemes. L'autor de les monografies
sobre la vin ya i la indú stri a tè xtil a
Catalunya, de clar caràcter històric, ha consultat també obres especialitzades en els
sectors econòmics i períodes històrics tractats, obres publicades per diverses entitats
i editorials.

Arxius fotogràfics
Les fotografies del CD-Atles de Cata l~tn ya procedeixe n majoritàriam ent dels
fons de la Fundació Enciclopèdia Catalana
SA, institució que va cedir aquest material per incloure' ] en l'atles. A m és, també
s'ha utilitzat material foto gràfi c procedent
dels fons del m ateix ICC.
Conclusions
El C D-Atles de Catal11nya es presenta com un producte avançat en el camp
dels atles digitals. Entre els elements que
co nté, cal destacar-ne el gran volum
d'informació, la di versitat en la forma de
presentació d'aquestes dades -cartografia,
gràfi cs, estadístiques, foto grafi es, te xtos,
etc.- , el ni vell d'interacti vitat, que perm et a l'usuari fer fun cionar el programa
segons el seu interès, i un disseny gràfic
ac urat, amb finalitats tant estètiqu es com
funcionals.
Com a atles, és un instrument per al
co n eixeme nt i l'a nàli si de la realitat
geogràfica de Catalunya (territori, població, econ o mia, etc.) ; com a publicació
sobre supo rt electrò ni c, és un producte

pi o ner al nostre país, i qu e o bre noves
ell.rpectati ves en la difusió d'obres en suport
CD-ROM .
Amb el CD-Atles de Cata lu nya hem
am pliat la nostra experiència en el camp
de l'elaboració d'atles; però cal dir que és
el primer atles electrò nic qu e elaborem .
La nostra novetat en aquest camp la vàrem
intentar omplir amb l'anàlisi d 'alguns dels
atles electrònics existents al m ercat, i recollir el fruit de la seva experiència, almenys
com a usuaris. Però tal com succeeix amb
qualsevol projecte d'aquest tipus, l'experiència adquirida, la publicació d'infonmció
més actualitzada i l'apa rició d'inn ovacions
tecnològiques al llarg del procés d'elaboració, fan replantejar qüestio ns prèviament
decidides . Alguns as pec tes s' han pogut
in corporar o modificar; d 'altres hauran
d'esperar una nova versió del produ cte, la
qual també s'enriquirà amb les aportacions
crítiques que ens facin els usuaris del CDAtles de Cata lu nya.

Data de recepció de l'ori ginal: 12.93
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CITUDAD Y 1'lERRIT1fOlfUO
es una publicación trimestral del INAP
que desde hace mas de 20 años se propone transmitir las reflexiones teóricas, los
estudios y las experiencias mas relevantes
del urbanismo y la gestión municipal, con
especial atención al entorno europeo y
latinoamericano.
Con un importante apoyo grafico
e ilustraciones y con la colaboración de
un equipo de expertos y corresponsales,
CITUDAD Y 1'lERRIT1rORITO intenta, a través de sus casi 100 números editados, ser un instrumento útil, tanto para
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Longitud
Amplada
Cost
Inici dels treballs
Fi de la construcció
Costos d'explotació

2 750 metres
9,20 metres
7 000 milions de PTA
març 1993
octubre 1994
120 mil ions PTNany
333 PTA
1 480 PTA

Peatge tu rismes
Peatge camions

Projecte:
Carretera de la Solana (any 199 1)
Longitud
Amplada
Pendent màxim
Cost
Inici dels treballs
Fi de la construcció
Costos d'explotació
Peatge turismes
Peatge camions

vui en di a, Ando rra té plantej at un
problema de comunicacio ns amb un
doble vessa nt, interior i exterio r. La xa rxa
de carreteres interiors, amb traçats dels anys
seixanta i escassam ent ampliada en les dues
darreres dècades, resulta insuficient per a
absorbir el trà nsit rodat en dies de gran
aflu ència de visitants i en les hores punta
dels dies no rmals, i es produeixe n embussos en els principals nuclis urbans i en els
punts fro nterers.

A

Projecte:
Túnel d'Envalira (any 199 1)

7 900 metes
13 metres
7%
6 660 milions de PTA
març 1992
octubre 1994
25 milions PTNany
222 PTA (555)
666 PTA (2 146)

Taula 1:

Noves comunicacions amb
França. Malgrat les dades
previstes en l'avant-projecte,
encara no s'ha aprovat el
projecte definitiu i, per tant, les
obres no han estat iniciades
(Font: Ministeri de Setveis Públics)

Foto 2:
Informació relativa
al túnel de Pimorent

Les comunicacions interiors
L'escassesa d'aparca m ents i les cues
fro ntereres, fets prou coneguts pels visitants
i compradors, dificulten en la pràctica les
comunicacions d'Andorra. Encara que s'ha
fet recentment una carretera entre Orclino
i Canillo, l'eix Pas de la Casa- Sant J ulià de
Lòria i els nuclis urbans que travessa estan
altam ent saturats pel trànsit. Aquesta situació es fa excepcionalm ent penosa en el nucli
urbà d'Andorra la Vella-Escaldes, on s'agreuja per la manca de vies de circulació i per la
confluència amb la carretera que ve de les
parròquies del nord.
T ant l'administració pública com les
empreses parapúbliqu es es troben fortam ent centralitzades a Andorra la Vella. El
nombre de persones que s'ocupen en aquestes activitats podria assolir la xifra de 2 500
persones, quasi el 10% dels assalariats.
Hi ha un pla viari , fet pel govern i
consensuat pels comuns l'any 199 1, que
afecta Andorra la Vella i Escaldes-Engordany . L'exec u ció d'aqu est pla es tro ba
actualm ent suborclinada a l'aprovació d'una
llei d'expro piació . Com a part integrant
del pla es contempla la construcció d' un
túnel interior que comunicaria la vall de la
Valira del N ord, a l'alçada del po nt de Sant
Antoni, amb la de la Valira d'Orient, a l'alçada de les instal·lacio ns de FEDA. Aquest
tú nel reduiria l'aflu ència del trànsit qu e
conflueix a Ando rra la Vella.
Aquest pla viari pretén dotar el país de
vies fluïdes, m és que de vies ràpides. Com
a aspectes parcials del pla, cal fer esm ent dels
nous vials que s'han com ençat a construir
per descongestionar el nus de la R otonda,
principal punt negre de l'interior del país.
Les comunicacions exteriors
Pel que fa a les comunicacio ns exterio rs, cal recordar que les úniques vies
d'accés al Principat les constitueixe n les
carreteres, tant pel costat francès com pel
costat espanyol. M algrat la millora que han
experimentat en la darrera dècada, les
com unicacio ns exteriors continuen plantej ant problem es a Andorra.
Alguns proj ectes andorrans de comunicació exterior han estat abocats al fracàs
per la m anca d'entesa amb les administracions dels països veïns. Aquest és el cas del
túnel del R at, integrat en les actuals pistes
d'esquí d'Arcalís, que compta amb la carretera d'accés i la perforació del túnel per la

part andorrana, sense continuïtat de perforació ni de carretera pel costat francès.
Actualment, les comunicacions transpirinenques es fàn bàsicament pels dos extrems
de la carena muntanyosa. S'ha posat en marxa
la creació d'una tercera via ràpida que enllaçaria Barcelona i Tolosa de Llenguadoc, a través del túnel del Cadí, Puigcerdà i el túnel
de Pimorent; aquest últim està finançat amb
fo ns comunitaris del Fo ns Europeu per al
D esenvolupam ent Econòmic i R egio nal
(FED ER ) i es té previst la seva inauguració
pel m es de novembre de 1994. Amb aquesta via ràpida es crearà un nou vial que travessarà els Pirineus en sentit nord-sud i es
pretén que part de la circulació actual que
es canalitza per l'autopista Perpinyà-Barcelona
es desviï per aquest tercer eix.

algrat la millora que
han experimentat en la
darrera època) les comunicacions
exteriors continuen plantejant
problemes a A ndorra

M

Ambdós tún els, de pea tge, deixe n
Ando rra fo ra de la via ràpida, malgrat que
el de Pimorent s'acosta tangencialm ent al
territori andorrà. Per pal·liar en part aquesta m arginació, el govern ando rrà ha aprova t dos ava ntproj ec tes, p endents de la
corresponent resolució del Consell: el túnel
d'Envalira i el traçat de 8 km d' una nova
carretera de tres vies construïda en territori ando rrà, paral·lela a la RN 320 francesa. El cost d 'a qu ests proj ec tes era de
15 000 milio ns de pessetes, l'any 1991. La
m eitat del pressupost es destina a po nts,
protectors d'allaus i a la carretera. Paral·lelam ent es m odernitza ria la duana, qu e es
traslladaria a l'Hospitalet-Près-l'Ando rre .
L'obj ecti u és aprofitar-se d' una part
del flu x qu e s'originarà amb la posada en
m arxa d e la via ràpida. Els arg ume nts
econò mics que justifiquen la inversió ando rrana es podrien resumir bàsicam ent en
els següents punts:
1. T enir comunicació fàc il i permanent
amb Fran ça, m algrat qu e el po rt
d'Envalira és obert tot l' any.
2. Auto nomia pel que fa al manteniment
del no u traçat, que passaria per la Solana
d'Andorra; dependria exclusivam ent, per
al seu manteniment i neteja de la neu ,
d'Andorra, el que estalviaria els inconvenients actuals, do nat que França no
sempre m anté oberta la comuni cació.
3. Eliminar les clificultats durant els m esos
d'hivem ; les concücions de solana, amb
un pendent d'un 7%, són més acüents que
les actuals d'obaga, amb un fort desnivell.

4. D escongestio nar el Pas de la Casa; en
cas de cues, aqu estes no col·lapsarien el
nucli urbà, com ara.
5. Disminuir l'aïllament del Pas de la Casa
respecte de la resta del país; la meitat
dels turistes francesos es queden al Pas.
Caldria analüza r si no va n més enllà per

les difi cultats que planteja el port
d'Envalira o per les mateixes característiques del turism e que visita aquest
punt front erer.
6. La nova carretera comportaria un major
desenvolupament per a Soldeu, Canillo
i, de rebot, per a Andorra la Vella .

Mapa 1:

Eix Tolosa
de Llenguadoc-Barcelona
(Base cartogràfica: RCG, núm 15. JCq
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Foto 3:
Boca sud del túnel de Pimorent

Foto 4:
Boca nord del túnel de Pimorent
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7. Captació de nous emissors turístics francesos; es vo ldri a este ndre el radi
d 'influ è ncia mitj ança nt el n o u vial;
T olosa de Llenguadoc passa ria a ser el
principal foc us del sud de França.

Consideracions
Hi ha rao ns de pes per a promo ure,
des de les regions franceses, aquestes millores en el ca mp de les comuni cacio ns.
D arreram ent les m ercaderies procedénts
d'Europa amb destinació a Andorra, que
tradicionalment havien estat despatxades
pels age nts de duanes de T olosa de Llenguadoc, entren a Andorra des de Barcelo na.
Fins i tot, agents de duanes andorrans instal· lats a Tolosa de fa temps es traslladen a
Barcelo na. És a dir, l' efec te de rebo t
d' Andorra sobre l'economi a d' algunes
regions franceses s'està perdent.
T o tes aquestes solucions qu e s'engloben en el context de la construcció d'una
via ràpida T olosa de Lle nguadoc-Barcelona, tenen per obj ecte la potenciació
de les comarqu es deprimides dels Pirineus
fra ncesos qu e envolten Andorra. Així ho
dem ostren les contínues pressio ns políti-

ques que exerceixe n les diferents institucio ns de les regio ns franceses del
Llenguadoc-Rossell ó i la C erdanya per la
finalització de les obres proj ectades.
Qu an es vo l crea r un gran eix de
comunicacions, s' han de complir alguns
requisits bàsics: cal que sigui millo r i m és
ràpid que l'exístent, ha de facilitar el transport no tan sols de persones sinó també de
m ercaderies, i ha de millorar l'intercanvi
entre regions mal comunicades. N om és
amb aqu estes premisses es po t entendre
que el túnel del M o ntblanc s' hagi co nve rtit, des de la seva obertura, en una de
les vies més transitades d'Europa.
És dificil qu e el nou eix Barcelo naT o losa pug ui resultar m és segur i m és
ràpid qu e l'actu al auto pista Barce lo naPerpinyà- T olosa de Llenguadoc. R esulta
evid e nt qu e el principal inte rcanvi d e
m ercaderies, pel qu e fa a les regio ns afectades per aqu est no u eix, es rea litza entre
B arcelo na i Ando rra. D es del m o m e nt
qu e una m ercaderi a sortís de Barcelo na
fin s que arribés a Andorra, per aqu est eix,
hauria de pagar cinc peatges, fet qu e encariria notablem ent el cost del transpo rt i
el reservari a exclusiva m ent per a mercaderi es sensibl es .
Les noves vies de peatge, n1.algrat que
presenten bo nes perspectives de comunicació entre els grans nuclis urbans separats
per llargues distàncies, constitu eixe n una
autèntica barrera econòmica per a la població local. En concret, el peatge del tún el
del Cadí ha estat criti cat pels habitants de
la Cerdanya, el Berguedà, el Ripoll ès i
l'Alt Urgell per considerar qu e els intercanvis entre ells troben difi cultats a conseqü è ncia dels costos del pea tge. S'ha
produït, do ncs, una contradi cció entre els
o bj ectius qu e es perseguien amb la seva
construcció i el resultat final.
Els interessos no són francesos exclusiva m ent, sinó q ue també són ando rrans,
j a qu e sembla que la nova carretera indiqui un desig d 'expansió, d 'altra banda
necessari , del Pas de la Casa. Actualment,
el seu creixe m ent es troba limitat per les
·pistes d'esquí i la frontera francesa.
Quant a l'estudi de circulació, fet per
la mateixa Conselleria de Serveis Públics,
val a dir que no refl ecteix la realitat actual.
Les xi fres apo rtades a l'estudi resulten m olt
sup e ri o rs a les pro po rcio nades pe r la
Direcció R egional de Duanes de Perpinyà.
El proj ecte, que ja assoleix la xifra de
15 000 mili o ns de pessetes, és de dificil
amortització. Cal precisar que el cost to tal
podria ser de 4 500 milions més (un 30%
suplementari), do nat que encara no s' han
com ençat les obres. R esulta evident que
am ortitzar els 20 000 milions de pessetes, i
els 120 milio ns/ any de costos d'explotació,
condiciona cobrar un peatge car. El govem
andon·à té pensada la fómmla d'ato rgar una
concessió d'explotació per cinquanta anys,
a canvi de la construcció del túnel.
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Mapa 2:

Trajecte dels projectes de la
carretera de la Solana i del túnel
d 'Envalira
(Base cartogràfica: Atlas d'Andorra. Andorra Govern i ICq
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Foto 5:
Crui1la a la carretera
de Grau-Roig

Foto 6:
Port d'Envalira

S'han fet estudis d'impacte m ediambiental qu e contemplen la repoblació forestal, el respecte dels passos ramaders, etc.
M algrat qu e el traça t de la ca rretera de la
Solana es resol amb un 25% de viadu ctes
per minimitzar els efectes negatius sobre
el paisatge, l'impac te mediambi ental serà
in evitable.

N o hem d 'oblidar qu e els primers
clients d'Andorra són els catalans. Si fem
una valoració del mo vim ent circulatori
qu e pot arribar a Andorra pel tún el del
C adí i el de Pimo rent, cal reconèixer que
l'eix Barcelona-Puigcerdà-la Seu d'Urgell
és millor qu e l' alte rnati va Barcelon aPimorent-Pas de la C asa. A més, s' hauri en
de paga r fins a qu atre o cinc peatges en el
trajecte Barcelona-Andorra.
Les cues i els problemes circulatoris són
mínims del costat francès en comparació amb
el centre d' Ando1Ta i la frontera hispanoandorrana. Gran part de les retencions que
hi ha al Pas de la Casa i al país en general,
són conseqüència de problemes duaners més
que de problemes de la xarxa viària. Per consegüent, n1illorar les catTeteres no voldrà dir
resoldre els problemes d'entrada i sortida del
país. D es d'aquesta perspectiva, que el tutisme del Pas de la Casa no visiti el centre potser és una sort, mentre no es resolguin els
problemes d'embussos.
P er conclo ure, aqu es t nou accés a
Ando rra del costat francès busca afa vo rir
els interessos de les parròqui es d'En ca mp
i C anilJo més qu e un interès nacional , malgrat la millora inn egabl e que suposa respecte de la situació actu al.
Sembla qu e, quan s'adopti la decisió
fin al sobre aqu est tema , pesa ran m és les
rao ns polítiques i d'imatge que les puram ent econòmiques.
Data de recepció dc l'origi nal: 07.93
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Informacions

li
Jornades d'estudi
de la documentació
d'arquitectura i
urbanisme
Girona, 1993
Els dies 18 i 19 de
novembre de 1993, la
Demarcació de Girona del
Col -legi Oficial d'Arquitectes
de Catalunya (COAC)
organitzà unes jornades
d'estudi enfocades a
estudiar la documentació
sobre arquitectura i
urbanisme vista des de dos
punts de vista diferents: des
de la perspectiva d'informar
sobre els fons documentals
de diferents arxius i centres
de documentació i des de
l'òptica dels usuaris, en tant
que persones interessades
en aquests fons .
La conferència inaugural va
anar a càrrec de l'arquitecte
Oriol Bohigas i versà sobre
Els arxius històrics del
Col-legi d'Arquitectes de
Catalunya, eina per a la
conservació del Patrimoni.
La de cloenda, a càrrec del
Catedràtic d'Història
Contemporània de la
Universitat de Girona i
alcalde d'aquella ciutat,
Joaquim Nadal, tractà de: El
paper de la documentació
històrica en l'arquitectura i
l'urbanisme d'avui.
Durant els dos dies es
llegiren un total de 8
ponències i 4
comunicacions. Les
jornades s'acabaren amb
una taula rodona sobre el
tema La documentació
d'arquitectura i urbanisme,
moderada per l'arquitecte
Joan Falgueras. En aquesta
reunió s'abordà el tema del
futur dels arxius històrics
dels col -legis d'arquitectes,
a partir de les noves normes
per les quals es regiran els
col -legis professionals.
Tot i una coincidència
absoluta sobre la necessitat
de conservar aquest
patrimoni acumulat,
conservat i posat a l'abast
del públic a les quatre
demarcacions catalanes del
Col -legi d'Arquitectes , el
tema quedà només encetat.
També es reflexionà sobre
la conveniència de no
conservar, en principi ,
material duplicat, tant per
raons d'espai com per raons

de no esmerçar hores de
feina innecessàries. Per
això , òbviament, calen uns
contactes i uns acords entre
els diferents centres.
El text de totes aquestes
intervencions, ja publicades,
fou lliurat als assistents en
un volum de 264 pàgines.
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Dos plànols
geològics originals
de J.J. Landerer
a l'observatori de
l'Ebre
Josep Joaquim Landerer i
Climent va ser un eminent
astrònom i geòleg català
conegut internacionalment
pels seus contemporanis.
Visqué a cavall de les seves
dues ciutats predilectes,
València, que l'havia vist
néixer l'any 1841 , i Tortosa,
on va morir el 1922 i on en
fou nomenat fill adoptiu en
sessió municipal del 6
d'agost de 1902.
Va destacar en astronomia,
amb diferents treballs
originals que li donaren un
reconegut prestigi
internacional. Es poden
destacar els que
determinen la proporció de
llum polaritzada a
l'atmosfera coronal del sol i
els que estableixen la
naturalesa del sòl lunar.
Realitzà nombrosos càlculs
sobre el-lipses i curiosos
estudis sobre els satèl -lits
de Júpiter.
En el camp de la geofísica,
va ser qui per primera
vegada va fer a la
Península observacions
directes dels corrents
tel-lúrics. El 1876 va
començar a fer funcionar la
seva instal-lació preparada
per a aquestes
observacions , la qual
consistia en una línia
telegràfica de ferro
galvanitzat, estesa
horitzontalment entre dues
cases de Tortosa, distants
entre elles 288 metres.
Aquesta instal·lació va anar
variant i millorant amb el
pas del temps . Va fer
registres de corrents

J.J. Landerer. Plano de Benifaza, Término de Puebla, propiedad de D. Manuel M. Córdoba
y Miquel. Premiada con la medalla de oro por el Instituta Agrícola Catalan de San /sidra, en
1872. S. x1x. Escala 1:5 000. Dibuix color, paper sobre tela, 71 x 97 cm .
Consta a la part dreta inferior del plànol: Plano y estudios por José J. Landerer. Noviembre
1870- Agosto 1871. Segellat.
Conté anotacions manuscrites dels diferents estudis de la zona: Dibuix del tall geològic del
Turó de Sta. Escolàstica en direcció E.O. Les mides de la superfície del terreny de cu ltiu
amb les seves equivalències de Jornals de Tortosa - Castelló.
Adicions a la part inferior del plànol amb explicació dels signes de topografia, anàlisi química de l'aigua de Font Tancada i Font d'Aubes, anotacions històriques de la geologia de la
zona, aixf com una descripció de la botànica i algunes dades astronòmiques i geofísiques.

tel-lúrics durant 22 anys, i
un treball de recerca
estudiant les corbes
obtingudes de les quals va
treure conseqüències sobre
el seu origen i variació .
Aquests treballs del senyor
Landerer són molt meritoris
ja que daten d'abans del
1881 , data en què es va
iniciar un corrent mundial
favorable a aquestes
investigacions amb motiu
del Congrés Mundial
d'Electricitat celebrat a
París.

Com a geòleg, va seguir la
direcció de Joan Vilanova i
Piera. Va fer exploracions i
excursions geològiques de
les quals es conserven
alguns dibuixos, manuscrits
i fòssils. Col -laborador
habitual de diferents
revistes, també publicà una
sèrie d'obres
monogràfiques Principios
de geología y paleontología,
amb tres edicions ,
Monografía paleontológica
del piso aptico de Tortosa,
Chert y Benifaza,

J.J. Landerer, Plano del Molino del Abad. Provincia de Castellon, Término de la Puebla de
Benifaza, propiedad de D. Manuel de Córdoba. S. XIX. Escala 1:4 000. Dibuix color, paper,
45 x 68 cm.
Consta a la part inferior dreta: Plano /evantado en el mes de Agosto de 1868. Delineada en
Onda, Junio 1869. J.J. Landerer.
Conté anotacions sobre la superficie de terrenys de cultiu. A la part superior dreta, plànol
dels voltants del Molí de l'Abat (Escala 1 :500) , i a la part inferior una explicació dels signes
utilitzats en el plànol juntament amb dades astronòmiques, topogràfiques, mineralògiques i
geofísiques.
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Informacions

li
lntroducción al estudio
sobre el orígen del granito y
la caliza i ¿ Vivimos en la
época cretacea?. El seu
deixeble més destacat fou
l'eminent canonge Jaume
Almera, amb qui va fer
viatges d'estudi per les
terres de Tarragona,
Castelló i Terol.
Va pertànyer a societats
científiques internacionals,
de les quals va rebre
distincions. Fou membre
corresponent de la Reial
Acadèmia de Ciències
Exactes, Físiques i Naturals
de Madrid des de 1901 i
formà part de la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona. Obtingué el
Premi Jansen de la Societat
Astronòmica de França i
arran de l'eclipsi de 1900, la
reina d'Espanya li va
concedir la Gran Creu del
Mèrit Naval, amb distintiu
blanc, i el tractament
d'excel·lència.
Aquest científic, i a la
vegada personatge il·lustrat
i polifacètic, va tenir una
estreta relació amb
l'Observatori de l'Ebre, ja
que va contribuir a la seva
instauració per mitjà del seu
suport i consell. En morir,
fou aquesta institució la
dipositària d'un llegat que
després dels anys i les
vicissituds passades ha
estat possible de recopilar.
Entre aquest llegat podem
trobar-hi: la seva pròpia
biblioteca, manuscrits i
quaderns de les mesures
de corrents tel ·lúrics,
dibuixos i fins i tot pintures ,
així com un epistolari i una
col ·lecció de fòssils . Però
en aquest treball volem
donar a conèixer
especialment dos plànols
geològics originals i crec
que desconeguts, del segle
XIX. Un d'ells fou premiat
amb la medalla d'or el 1872,
d'una institució avui més
que centenària, l'Institut
Agrícola Català de Sant
Isidre. En aquests plànols
se'ns mostra l'aspecte
deliciosament artístic
d'aquest geòleg oblidat, que
ben segur va fer un bon
paper en la història de la
geologia catalana.

M.G.S.
Observatori de l'Ebre
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El Montseny
i el futur
El parc natural del Montseny
ha estat un dels primers
projectes a Catalunya que
ha intentat estructurar d'una
manera global les
complexes relacions que
s'estableixen, en un territori
poc urbanitzat, entre les
activitats humanes i els
sistemes naturals.
Aquest projecte s'ha
desenvolupat a partir d'uns
objectius centrals , que tenen
un ampli suport de la nostra
societat: mantenir i millorar
la qualitat dels paisatges
culturals del Montseny,
garantir el desenvolupament
sòcio-econòmic dels
habitants de la muntanya i
ordenar-ne l'ús social.
Des de la creació del parc
l'any 1977, les
circumstàncies que van
configurar el projecte han
evolucionat i, en alguns
casos , s'han modificat
substancialment. D'altra
banda, setze anys de gestió
han permès acumular
moltes experiències, tant
positives com negatives,
que moltes vegades han
quedat circumscrites en
àmbits reduïts i no s'han
reflectit amb claredat
suficient en les normes i en
el funcionament del parc.
Aquestes raons aconsellen
analitzar el planejament i la
normativa actuals del parc
per establir-hi possibles
modificacions i per crear
programes nous que
corregeixin els errors, els
dèficits i les mancances
detectats i que reforcin ,
alhora, les línies de gestió

que sí que han tingut èxit.
Amb aquest objectiu , els
òrgans gestors del parc
natural del Montseny
organitzen un debat sobre
el Montseny i el futur, que
és obert a la participació
directa de tots els ciutadans
que ho desitgin . Això es pot
fer o bé assistint a les
sessions públiques que es
faran durant els cinc
primers mesos de 1994, o
bé per escrit, adreçant les
opinions i suggeriments
abans o després de cada
sessió.
Tota la complexitat
intrínseca dels sistemes
naturals del Montseny, dels
interessos confrontats ,
dels models d'organització ,
del desenvolupament
econòmic , dels usos del sòl
i de l'articulació territorial i
administrativa, com també
de les interrelacions de tots
aquests factors , s'han
sintetitzat en cinc grans
blocs temàtics que es
presenten a continuació.
Els debats clouran el mes
de juny amb dues jornades
tècniques, en què
representants d'organismes
internacionals i del nostre
país analitzaran i valoraran
els resultats de les
discussions.
La documentació i les
conclusions que se'n derivin
serviran de base per a la
modificació de l'actual Pla
especial del parc natural del
Montseny.
Tothom és convidat a
participar-hi.
Taules rodones
Gener: L'evolució sòcioeconòmica del parc
natural del Montseny
Febrer: La participació en el
planejament i la gestió del
parc natural del Montseny
Març: Equipaments,
infraestructures i serveis
al parc natural del
Montseny
Abril : El patrimoni natural i
el patrimoni històricocultural
Maig : L'ús públic del parc
natural del Montseny
Jornades
Juny: El paper dels espais
protegits en l'ordenació
global del territori i El futur
del Montseny
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Per a més informació, cal
adreçar-se a:
Diputació de Barcelona
Àrea d'Acció Territorial i
Medi Ambient
Servei de Parcs Naturals
Comte d'Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. (93) 402 22 22
ext. 7330 i 7379
Fax (93) 402 24 93

N.R.

El Jardí Botànic
organitza un itinerari
per Montjuïc
El Jardí Botànic de
Barcelona ofereix, a partir
del dissabte 5 de març, la
possibilitat de descobrir un
dels espais més rics en
diversitat d'espècies
vegetals en un entorn urbà
i de fer un repàs a la
història recent de la ciutat.
I això es pot fer passejant
per Montjuïc.
La muntanya de Montjuïc,
actual pulmó verd de
Barcelona, mostra diferents
estils d'enjardinament, a
través dels quals es poden
anar resseguint els grans
esdeveniments que ha
viscut la ciutat durant el
segle. En resum , botànica i
història es donen la mà per
tal d'explicar les
transformacions d'un dels
espais més emblemàtics.
Ara, el Jardí Botànic posa a
l'abast de tots els ciutadans
la realitat natural vegetal
que envolta Barcelona
mitjançant un itinerari guiat
pels voluntaris del centre .
Una passejada relaxada,
que es fa a peu en dues
hores i mitja, temps
suficient per a aprofundir
en el coneixement d'aquest
parc tan proper als
barcelonins.
Dates: tots els dissabtes
des del 5 de març fins al
18 de juny, ambdós
inclosos.
Horari: a les 10.30 hores
Durada: 2h 30 min.
Origen i final: Institut
Botànic de Barcelona
(Avinguda dels Muntanyans
s/n. Parc de Montjuïc)
Preu: 150 PT A per persona
Grups organitzats (màxim
20 persones) : 2 000 PTA

Informacions

li

li

ReseNes : amb 15 dies
d'antelació al telèfon 325 81 04

imposa l'experiència
metropolitana.
El títol del Màster l'atorga la
Universitat Politècnica de
Catalunya. El programa es
dirigeix preferentment a
graduats en arquitectura, en
arts i en humanitats, sense
limitacions de procedència.
Els idiomes de coneixement
obligatori són l'anglès i el
castellà. També es poden
realitzar actes acadèmics i
treballs en català , francès
i italià.
El programa té una extensió
de dos anys acadèmics ,
amb un període lectiu de
deu setmanes entre maig i
juliol, amb horari intensiu.

N.R.

La cultura de la
metròpoli
El Departament de
Composició Arquitectònica
de la Universitat Politècnica
de Catalunya i el Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona organitzen
conjuntament un Programa
de Màster dedicat a l'estudi
de la metròpoli com a marc
determinant del pensament,
la cultura i les arts
contemporànies.
El Màster es proposa
reconèixer i estudiar
l'arquitectura, l'art i el
pensament contemporanis
en la seva condició
metropolitana. Els fenòmens
d'intercanvi constant i
d'interpretació múltiple,
propis del marc de la gran
ciutat, s'examinaran des de
les àrees tradicionals de les
humanitats, però en un marc

de referència nou i actual.
Proposa l'aproximació a un
saber renovat sobre la
ciutat, dirigir una mirada
diferent a fenòmens
estètics , artístics i
arquitectònics que ja no

poden ser considerats des
d'una delimitació
convencional de l'àmbit de
les seves disciplines, i situar
en el centre de la vida
intel -lectual contemporània
les noves condicions que

Per a més informació, cal
dirigir-se a:
Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona
La ciutat de les ciutats
Casa de la Caritat
Carrer de Montalegre, 5
08001 Barcelona
Tel. (3) 412 07 81 I 82
Telefax (3) 412 05 20

N.R.

Fe d'errates
En el número 21 de la Revista Catalana de
Geografia s'han detectat alguns errors que
poden dificultar la lectura dels articles. Són
els següents:
- Pàgina 1, Sumari . Diu: "Informacions 00",
"Bibliografia 00", "Resúmenes/Abstracts 00";
hauria de dir: "Informacions 45", "Bibliografia
50", "Resúmenes/Abstracts 52".

- Pàgina 1, Editorial , línia 28. Diu :" .. . publicat
als Geografish Tidjschrift ... "; hauria de dir:
" ... publicat als Geographish Tijdschrift ... ".
- Pàgina 7, mapa 2 i pàgina 13, figura 1o.
Diu : " ... en SPA -producte de compra
estandarditzat- ... "; hauria de dir: " ... en
SPA -poder de compra estandarditzat- ... ".
- Pàgina 19, columna 2, línia 18. Diu : " .. .

l'ex plotació informàtica posterior en sis
tipus ... "; hauria de dir: " ... l'explotació
informàtica posterior en set tipus ... ".
- Pàgina 33, columna 2, línia 11. Diu: " ...
comunicació de la gent amb els represen·
tats de la cultura castellana ... "; hauria de
dir: " ... comunicació de la gent amb els
representants de la cultura castellana ... ".
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TEXTOS EN CASTELLANO
Geografias
de la desigualdad,
globalización
y fragmentación
Maria Adélia Aparecida de Souza
Catedrtitíca de Planeamiento. Departawwto de Geografia.
Facultad de Filosçfía, Letras y CíetJcias Humauas.
Universídad de Sào Paulo

Nota:
1. Texto presentada en el seminario Tem'tódo: globaliz açào
efragmemaçiio, organizado por ANP UR. Sào Paulo, 2830 de Abril de 1993.

Breve introducción
Los procesos de globalización y fragmentación implican en los diferentes territori os que
se constituyen, sobre todo en este final de sigla,
unas geografias de la desigualdad.
La revisión metodológica y paradigmatica, la comprensión de la geografia de los procesos de globalización y fragmentación en las
formaciones territoriales, así como una reflexión sobre el territorio brasileño, son objetos
de este artículo '.
La imposición del espado y la historia
Espacio-tiempo, geografia-historia, globalización-fragmentación. Cuestiones esenciales,
conectadas, las cuales, si no se profundizan, pueden implicar un reduccionisme condenable . ..
Entonces, ¿cómo encaminar las discusiones
sobre territorio-globalización y fragmentación?
En primer lugar, hay problemas concepmales y metodológicos que se deben apuntar.
Es fundamental, inicialmente, considerar la relación intrínseca, la articulación obligatoria entre
espacio y tiempo, en lugar de solo yuxtaponer
uno a otro. La geografia urbana, por ejemplo,
esta impregnada de esta yuxtaposición (reduccionista). Buscar y describir un "cuadro geografico" en el pasado, fijarse en esta imagen, es
condenarse a negar el tiempo. El tiempo es dinamico, en permanente proceso de aceleración.
Dentro de esta perspectiva, es necesario considerar que los movimientos coyunturales siempre asumen una dimensión espacial. No es otra,
ademas, la perspectiva de una de las facetas de
globalización, aquella propiciada por la técnica,
por la innovación. Los fenómenos de difusión
de la innovación se entienden como reveladores de las modificaciones de las estructuras espaciales, que implican, necesariamente, un cruce
espacio-tiempo (BOURDELAIS Y LEPETIT, 1986).
En segundo lugar, se ha de considerar la
escala o, como quieren algunos autores, las formas, desniveles espaciales, y sus procesos de evolución. Estos desniveles son evidenciades en una
escala del mundo delante de la desigual distribución de los hombres sobre la Tierra, de la desigual adaptación para la producción de alin1entos,
los ritmos y las particularidades específicas, o " no
aislamiento" planetario, una época moderna.
Aquí es conveniente recordar la contribución de Braudel sobre el capitalismo --su concepto de espacio reposa sobre un doble sistema:
aquél en el cual las células elementales estan a
nivel nacional, pasando por el municipal, local
y regional, y las regionalizaciones múltiples: montañas, planicies, norte y sur, interior y periferia.
"A es te ordenamiento del territori o corresponde un orden complejo de tiempo" (BOURDELAIS
v LEPETIT, 1986, pag. 25). Hay espacios el significada de los cuales únicamente puede ser entendido en una escala dada de tiempo.
En la misma línea, Milton Santos (1993, pag.
2) propone que "las transformaciones del espacio geogr:ífico y su causa -la globalización- pueden ser examinadas a partir de tres fechas
constitutivas de la época: la unicidad de la técnica, la convergencia de los momentos y la unicidad del motor. Tratandose de causas y efectos,
un os de los o tros, solidari os en la escala mundial" .
Partiendo del principio que el territorio significa una de las dimensiones singulares del espa-

cio geogcifico, éste se constituye en la base operacional, histórica y geogcificamente hablando,
del proceso de globalización y fragmentación.
El objetivo de este texto es, a la luz de la
comprensión de la relación o articulación intrínseca entre espacio y tiempo, distinguir el territori o como una pieza y dimensión histórica de este
etemo proceso de globalización y fragmentación.

Una nueva división del trabajo académico
El elemento esencial para esta nueva división del trabajo académico reside en la comprensión del espacio geografico de este período
de la historia. Afortunadamente, la geografia
esta llena de nuevas contribuciones: Milton
Santos, Olivier Dollfus, Edward Soja, David
Harvey, entre o tros.
Soja (1989) avanza esta perspectiva teórica, propone "espacializar la narrativa histórica", haciendo que el lector, en Jugar de pensar
desde un punto de vista histórico, entienda
"una geografia de las relaciones simultaneas y
de significades que estan articulados por una
lógica espacial mas que histórica".
Procura profundizar la crítica sobre esta
"obsesión por la historia " que proviene del
sigla XJX, coincidiendo con Foucault. "La época
actual sera, puede ser, por encima de todo, la
época del espacio. Estamos en la época de la
simultaneidad, de la yuxtaposición, de lo cercana y de lo lejano, de la parte a la parte, de lo
disperso" (SOJA, 1989, pag. 1O).
Para Soja, esta interesante contribución ha
puesto las bases de un materialismo histórico y
geografico: una triple dialéctica del espacio, del
tiempo y del ser social, o lo que indica como
una "reteorización transformativa de las relaciones entre historia, geografia y modernidad",
o en sus geografias postmodernas. Mejor decir,
si la historia incorporaba (o incorpora) una geografia muerta, inmóvil en su analisis, actualmente la geografia humana incorpora una
historia dinamica de la explicación del mundo
contempor:íneo.
Ademas, lo que Soja resalta -la pérdida de
una imaginación geografica delante de un historicisme exarcebado- es el elemento esencial
para una nueva división del trabajo académico
y científica, en la cualla problematica del territorio -globalización y fragn1entación- se inscribe plenamente.
La comprensión de la contemporaneidad,
de la modernidad, impone la necesidad de esta
revisión metodológica y paradigmatica. No es
otro el senti do de las obras de Marshall Berman,
Otavio Ianni, Richard Sennett, Robert Kurz,
mas alia de los geógrafos anteriormente cita dos.
"El desarraigo que acompaña la formación y el funcionamiento de la sociedad global sitúa a unos y otros en diferentes lugares y
en distintas condiciones socio-culturales, delante de nuevas, desconocidas y sorprendentes formas y fómmlas, posibilidades y perspectivas"
(IANNI, 1993).
Las geografias de la desigualdad.
Productos del "sistema del mundo"
He aquí la síntesis del desafio, del sistema
del mundo. Sistema que esta lejos de conseguir
un equilibrio, como se acreditaba hace bien
poco tiempo, en nuestra historia reciente.

Olivier Dollfus (1991) propone que el
desarrollo de esta discusión -"el sistema mundial no puede ser equilibrada"- produce geografias de la desigualdad. Al final de la Guerra
Fría, la naturaleza de las relaciones de Estados
Unidos de América, Europa Occidental y Japón,
la crisis del modelo de Estado, la limitada eficiencia de las grandes instancias de la regulación mundial, la ampliación de las desigualdades,
a todos los niveles y por todas partes, la velocidad de la información trastocando los mercados mundiales ("las fronteras se abren a los
productos y se cierran a los hombres"), la imposibilidad del funcionamiento del territorio -el
caos se generaliza, el rompimientò entre el sistema del mundo y el sistema de la Tierra- como
implicaciones directas sobre la supervivencia
de los hombres.
Espacios y territorios enferrnizos en esta
corta historia tiempo/ espacio social. La batalla
infinita del tiempo largo y del tiempo corto,
una construcción social. La perennidad de las
geogra.fias desiguales.
En estos complejos procesos, globales y
fragmentados, la geografia se presenta, como
en otras disciplinas, por otra parte, para desvelar estos tiempos/ espacios. Y la cartografia es
su principal instrumento de observación.
Región, regionalismos, desigualdades:
complejas organizaciones de las di feren tes formaciones sociales y territoriales. Temas que
reaparecen con vigor en este "sistema del
mundo, en esta sociedad global". Temas que
hacen del territorio su moneda esencial. El siglo
xx, cribado de nuevas ·territorialidades y que
posibilita la exorcización de viejos mi tos, como
la ciudad, y la reaparición de viejos estigmas:
la ampliación de antiguas globalizaciones disem.inadas sin la intervención de la técnica, globalizaciones perversas y etemas, como el hambre
y la guerra, transformadas, especialmente por
la técnica, en banalidades o en especticulo de
la información.
Hay que considerar la geografia del hambre y de la guerra, como agravamiento de las
desigualdades sociales y territoriales, como geografias de la globalización perversa.
M:ís all:í, evidentemente, de las implicaciones directas del proceso de urbanización que
desestructura la producción de alimentos (emigración campesina en masa), de las transformaciones cienóficas y tecnológicas que perrniten
aproximar tiempos y lugares, y de las implicaci ones directas de una transición de la producción alimentaria del mundo, todo nos lleva a
pensar que las transformaciones profundas van
procesando unos sistemas alimentarios que tienen poco que ver con los sistemas económicos (productivos y de distribución), implicando
una mundialización de la producción de alimentos concretos y una concentración del poder
de gestión de esta producción; por tanto, se
impone un patrón dc regularización de esta
misma producción.
No es neéesario enumerar la multiplicidad de empresas transnacionales ligadas a la producción de alimentos.
Esta problenl<Ítica reside en un proyecto
de investigación en marcha: la relectura de la
geografia del hambre. El interés de este tema,
adem:ís de explicitarlos, nos presenta muchos
de los efectos perversos de la globalización (¡en
el siglo pasado 100 mill ones de chinos murieron de hambre!) ; eso nos hace pensar que no
se puede hacer frente al hambre a través de los

progresos técnicos aportados por el desarrollo
científico, ya que no sucumbe delante de la
perversidad del nuevo orden mundial. Estamos
investigando esta cuestión a la luz de las teorías aquí expuestas, discerniendo sobre la perversidad en los procesos de globalización y
fragmentación, detallando la cuestión del hambre en el mundo.

Brasil. Un inmenso territorio
de la desigualdad
La cuestión de la espacialidad, de la territorialidad brasileña siempre es dejada de lado
en las dicusiones políticas brasileñas y las formulaciones de los planes y políticas públicas.
Los discursos relativos a estas cuestiones insisten en ignorar que las características esenciales
de la economia brasileña o, mejor dic ho, la formación socio-espacial brasileña, la fom1ación
del territorio brasileño, es producto de las relaciones social es en Brasil. La sociedad y el espacio brasileños de ben ser considera dos de forma
concomitante. Las vías economicistas que
durante doscientos años dominan la elaboración de las políticas económicas y sociales impiden este tipo de an:ílisis y consideración.
Los procesos actuales de desarrollo de las
relaciones social es se caracterizan por la globalización -consecuencia directa del desarrollo
científica y tecnológico, atribuido esencialmente a este período de la historia de la
Humanidad- y por la fragmentación -que
explota los territorios, con regionalismos y
regionalizaciones de todo orden e interfiere en
la vida del hombre, a veces de forma brutal: las
denominadas cuestiones de la vida cotidiana.
No es objeto de es te texto profundizar en estas
cuestiones. No obstante, esto se constituye
como tejido de fondo de estas reflexiones. Son,
en última instancia, las cuestiones ligadas a la
tan decantada modemidad, sobre la cua! tanto
hemos hablado y tanta deformación hemos causado recientemente en la vida del pueblo brasileño.
M:ís ¿qué país es éste, en el cua! se realiza un plebiscito y que el momento electoral
insiste en disfrazar?
Es un país que se urbaniza fant:ísticamente, donde se conoce un din:ímico proceso de
división social e internacional del trabajo.
Proceso éste con trazas marcadas de tecnificación de su territorio. Por eso mismo, es un país
que se globaliza y se fragmenta, a punto de
preocupara todos aquellos celosos por la unidad y la integración nacionales.
¡La esperanza de vida en el Brasil pasó de
43 a 60 años, en el período de 1940 a 1980!
¡La fecundidad ha pasado de 6,16 a 4,35 por
mil! La tasa de urbanización pasó de 113 a 2/3
de la población total y las :íreas metropolitanas
pasan a abrazar del 29 al 43% de la población
total. ¡Todo eso de 1940 a 1980!
"Es un país con un a dimensión estructural: la pobreza combinada con una estructura
social dram:íticamente distorsionada" (CARLOS
LESSA, 1992). Esta dimensión estructural tiene
raíces profundas imposibles de ser tratadas aquí,
pero que, sin duda, pueden ser resumidas en
dos aspectos:
a. El Estatuto de Esclavitud (siglo XIX) y su
larga permanencia, ligado al proceso histórico de fom1ación de nuestra estructura agraria, que, por ejemplo, hace inadmisible la
extempor:ínea discusión de la restauración
de la monarquía eni Brasil.

b. Los modelos socio-políticos -instituciones
heredadas de Portugal y preservadas en el
Brasil "independiente".
¡Éste es sin duda el gran país de la paradoja!
Como todas sus crisis, deformaciones,
corrupciones, la República, en Brasil, ¡apenas
en cincuenta años (de 1930 a 1980) posibilita
un crecimiento de la economia brasileña del 7%
al año, apenas igualada por la economia japonesa en este mismo período! ¡En 1930.Brasil era
un inmenso cafetal! ¡En 1980 es la octava economia industrial del mundo capitalista!
Las implicaciones de esta din:ímica en la
vida de nuestro país fueron fant:ísticas e incomparables, pues esta tremenda riqueza, paradójicamente, se revierte día a día en un cruel,
persistente y agra vante sistema de pobreza, con
todas sus consecuencias inhumanas: el hambre,
el analfabetismo, las epidemias, la violencia,
que afecta a toda la población brasileña, sobre
todo a los m:ís pobres.

El territorio y la nación brasileña
No hay ninguna duda que los brasileños
estam os orgullosos de nuestra continentalidad;
nuestro territorio tiene un pape! importante
en nuestra formación social. Lamentablemente,
las relaciones entre política y cultura no han
contemplada las representaciones y discusiones referentes al territorio. El tema de consciencia del espacio geogr:ífico no est:í nada
elaborado en un país con una pequeña tradición en la geografia cultural. Las ideologías
geogr:íficas han sido reducidas al discurso específica de la geopolítica. Es el resbalón académico, cultural e intelectual de imaginarse que
un proyecto para Brasil puede ser construido
y discutido solamente por las ciencias económicas y políticas.
Para superarlo, es necesatio considerar, especialmente en este momento tan preciso de nuestra historia política, lo que nos aporta Carlos Lessa:
1. Brasil es un país de capitalismo atrasado (o
tardio), donde la deterrninación externa del
desarrollo acentúa el car:ícter de ":írea de
expansión".
2. La pérdida de "espontaneidad" en la producción del territorio.
3. El apetito territorial del Estado se exacerba.
4. Los mitos espaciales encuentran terreno fertil para su diseminación (Sierra Pelada no es
una categoria sociológica, es un Jugar en el
territorio brasileño).
En Brasil, todo esto asume un enorme
énfasis, porque:
con dimensiones continentales, Brasil es uno
de los pocos países que no tiene su territorio plenamente construido o apropiada;
posee frentes pioneros siempre en gran dinamismo;
la historia brasileña es un continuo proceso
de expansión territorial.
Se juntan la construcción de una sociedad
y de un territorio, lo nacional es lo territorial.
Eso presupone, en la mente de los brasileños,
un proyecto de Brasil, un proyecto para todo
el territorio brasileño, que todavía tiene una
consciencia saludable de su territorialidad y dc
su "regionalismo" que, delante de la complejidad de la vida de las naciones contempor:íneas, podr:í desgastar por un proceso doloroso
de fragmentación, cuyos ejemplos caracteriza-

ran etemamente la década de los 90, una historia de la Humanidad (la cuestión del Este
europeo, la fragmentación de Yugoslavia) ,por
no mencionar a todos los procesos an:ilogos de
los últimos cien años.
Es exactamente sobre esta estrecha relación entre espacio y poder y su representatividad y significado en nuestro país que es
preciso que sea examinada y considerada con

cuidado. Son las caracteristicas a partir de las
cuales es preciso que construyamos nuestro
proyecto de Brasil.
Un Estado-Nación, es bueno recordarlo,
se forma esenciàlmente de tres elementos
(MILTON SANTOS, 1990):
1. El territorio,
2. un pueblo,
3. la soberarúa.

Las caracteristicas de la formación socioeconómica brasileña, aliadas al pape! que tiene
el territorio de nuestra cultura, son elementos
que hacen que nuestro proyecto de nación libre
y soberana se ajuste a nuestra concepción de territorio. Un territorio con 8,5 millones de km', por
eso mismo inserido en un espacio global donde
esta moneda -vastedad territorial- se constituya en un importante pasaporte para el siglo XXI.

Toponimia
en cartografia

Introducción
La toponimia se define, en general, como
la parte de la onomistica que estudia los nombres de lugar. Desde un punto de vista teórico,
cuando se habla de toponimia, a menudo se la
relaciona, únicamente, con listas de nombres
de lugar, con estudi os sobre su origen, con discusiones sobre su grafia definitiva. Es evidente,
no obstante, que pese a que las definiciones de
la toponimia se suelen enmarcar dentro del contexto de la lingüística, la toponimia se encuentra en estrecha relación con otras disciplinas, ya
que los nombres de lugar son, de hecho, el resultado de factores geogrificos, históricos, socioeconómicos y culturales. Y, todavía mis, son
el resultado también de la tradición y de los elementos de psicología social 1•
Los estudios de toponimia, desde una perspectiva menos teórica, no pueden dejar de tener
en consideración un hecho fundamental: para
la mayoria de la gente, el contacto con la toponimia se establece, a parte del directo, a partir
de un soporte muy concreto, la cartografia. Al
mismo tiempo, la toponimia constituye uno
de los elementos que mis contribuyen a la
orientación y a la localización para una parte
muy importante de los usuarios de documentos cartogrificos.
Este artículo tiene como objetivo presentar, desde la perspectiva cartogrifica, algunos
de los trabajos que en materia de toponimia se
realizan en el Institut Cartogràfic de Catalunya' ,
y explicar el método de trabajo de la base toponímica que se ha elaborado. En la realización
de estos trabajos se hacen expií ci tas constantemente la complejidad de la relación entre la
cartografia y la toponimia, y las interconexiones entre ambas disciplinas.

de un mapa topografico) o la imagen (en el caso
de una ortoimagen o de un mapa de imagen de
satélite) , son representación del territorio, la toponimia, como la simbología en general, es directamente infomración sobre el territorio.
La toponimia es, no obstante, un elemento muy singular por diversos motivos. En primer lugar, no se puede dejar de lado el hecho
que se encuentra estrechamente relacionada con
otra disciplina, la lingüística. En el campo de la
lingüística, en Cataluña, hay una notable tradición en la realización de trabajos vínculados con
la toponimia y, en este contexto, se han realizado muchas recopilaciones de toponimia. Pero
desde la perspectiva lingüística, el tratamiento
que se hace de la toponimia no tiene en cuenta muchas de las cuestiones que se plantean cuando se le dan la aplicación y el sentido cartogrificos.
Aspectos como la situación de un topónimo o
su codificación geogràfica pueden no ser importantes cuando se hace una recopilación de toporumia desde el punto de vista lingüístico (como
lo demuestra el hecho que pocos de los trabajos de toponimia publicados geo-referencian los
nombres de lugar), pero son imprescindibles
desde el punto de vista cartogrifico. Hay que
añadir que en el imbito lingüístico, a veces se
ha señalado que seria interesante completar la
información toponimica con datos como sus
coordenadas, la altitud dellugar, el número de
habitantes cuando se trata de núcleos de población, etc. , porque esta información puede añadir datos sobre el mismo topónimo. Pero, en
general, pocos estudios de toponimia lo llevan
a término de una manera sistemitica.
Por otro lado, tal como lo demuestran una
gran parte de los estudios toponímicos realizados o publicados sobre Cataluña, la mayoria de ·
las veces, la toponimia se trata poniendo el énfasis en recopilaciones parciales (por ireas mas o
menos pequeñas: un municipio o una parte de
un municipio, un valle, etc.), según la etimología (topónimos que provienen de linajes,
nombres de lugar relacionados con la vegetación, topónimos de origen íbero, etc.) o correspondientes a una época histórica concreta.
El enfoque y el concepto de uso de la toponimia que predomina en la producción de cartografia es, diferente ya que los requerimientos de
que se parten son también muy diferentes. Si
bien es indispensable la valoración técnica y el
anilisis filológíco para que los topónimos sean
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Toponímia y cartografia
La toponimia es un elemento del documento cartogcifico que,junto con los otros elementos cartogrificos (curvas de nivel, puntos
de soporte, simbología temitica, etc.), contribuye a ofrecer la información de manera que
sea apta para ser leida por parte de los usuarios.
En términos de la teoria de la comunicación,
la toponimia se podria entender como un factor coadyuvante al canal para transmitir la información entre el emisor y el receptor. Ademis,
mientras que algunos de los elementos cartogrificos, por ejemplo la altimetria (en el caso
Notes:
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correctos, hay que subrayar dos hechos mas,
también basicos para la cartografia:
Datos como la situación, el alcance y la clasificación del topónimo según a que elemento
geogr.ífico hace referencia son fundamentales.
Se puede decir que tan importante es como
se escribe exactamente un topórumo como
dónde se sitúa con precisión o qué tipo de
topónimo es (hidrórumo, orónimo, .. .).La
situación y la codificación geogr.ífica del topónimo no sirven úrucamente para añadir información, sino que forman una parte esencial
de la información toponímica.
La toporumia se ha de entender de manera
homogénea y equilibrada para todo el territorio cubierto por un mismo documento cartografico. El tipo de documento y la escala
son los fàctores que determinaran la información toponímica adecuada y la manera
como se representan sobre el mapa (tipos de
letra, medida, etc.). En general, topórumos
de alcance poco preciso o topórumos raros,
o que actualmente no son un reflejo del territori o, no se tienen en consideración. El criterio basico en el momento de seleccionar la
toponimia de un documento cartografico se
basa en el hecho que la toporumia contribuye a la lectura y a la interpretación del mapa
o documento cartogr.ífico; es, probablemente,
el elemento que mas contribuye a orientar al
público en general en un documento cartografico. Una parte notable de los usuarios
tiene alguna dificultad para identificar Jugares sobre un mapa; en cambio, por medio de
los nombres de Jugar que conocen, pueden
situarse con facilidad. Es obvio que la toporumia es uno de los elementos cartograficos
que mas acercan el documento cartografico
al usuario en general. Y es con esta idea que
se suele hacer la selección de la toponímia.
A pesar de que los requerimientos cartograficos para la toponimia sean muy específicos no es preciso decir, no obstante, que la
vertiente lingüística de los nombres de Jugar
que se sitúan en los documentos cartograficos
es trascendental y, en el caso de Cataluña, es
especialmente significativo: escribir un topórumo de una manera determinada sobre el mapa
contribuye a conservarlo, difundirlo y, en cierta manera, perpetuarlo. Por tan to, es absolutamente necesario un nivel de calidad
suficientemente alto para no perpetuar versiones marufiestamente erróneas o aberrantes.

La recopilación de toponimia del ICC
En el año 1983, un año después de su creación, el ICC irució una recopilación de toporumia de Cataluña. Este proyecto partía de la
necesidad de disponer de una información toponímica idónea para la producción cartografica
del ICC, con una cobertura de toda Cataluña.
La finalidad primera de esta recopilación era
conseguir la información necesaria para situar
en las hojas del Ortofotomapa de Catalunya
1:5 000 y, posteriormente, en otras series cartograficas de otros tipos y de otras escalas. Pese
a esta finalidad tan concreta, el trabajo se plan-

teó también con el objetivo de construir una
base de datos toponímica consultable a partir
de diferentes campos. De esta manera, la metodologia de trabajo la deterrninó este objetivo
múltiple, así como también unas especificaciones de material y de tiempo concretas.
Así, se puede decir que el trabajo realizado por el ICC no responde al concepto mas
tradicional de recopilación de toponímia, en
el sentido que, como ya se ha dicho, para su
aplicación en la cartografia, información como
la situación y los diferentes indicadores geograficos son tan importantes como la recogida
del topórumo en si mismo.
El trabajo que se emprendía partia practicamente de cero. Tenía como antecedentes
relativamente recientes la información recogida a escalas de detalle por diferentes entidades:
por !!jemplo la recopilación de toponímia de
algunas areas de la provincia de Barcelona a
escala 1:5 000 hecha por el Servei Cartogràfic
de la Diputació de Barcelona a finales de los
setenta, o la recopilación de toponímia a escala 1:2 000 para el ambito de la Corporació
Metropolitana de Barcelona, de principios de
los años ochenta. Pero rungún proyecto se referia a toda Cataluña y, por tanto, ya no era posible tener todo el territorio catalan cubierto con
un mismo ruvel de información, con un úruco
método y con una datación similar. Tampoco
se pudo contar como base con las recopilaciones parciales que existían por murucipios, ya
que, por una parte, a principios de los ochenta no llegaban a cuarenta los municipios trabajados y, por otra, cada trabajo esta ba hecho con
una metodología propia y diferente, sin un
objetivo común. A parte de esto, tal como se
ha comentado, la mayoria de estas recopilaciones no sitúan los topónimos o únicamente
contem plan una parte de la toponimia: de una
época concreta, referente a un úruco tipo de
topónimo o de un origen detemtinado.
Partiendo, de esta situación y con los requerimientos señalados mas arriba, el ICC planteó
una recopilación de toporumia basada en el trabajo de campo. De esta manera se pretendia conseguir una información toponímica sobre toda
Cataluña con una metodologia, unos criterios,
una datación, una calidad y una coherencia lo
mas homogéneos posible para todo el territorio. La recopilación se planificó con unos requisitos muy concretos:
Disponer de la toporumia actual de Cataluña
en un plazo relativamente corto y con un
sistema cuanto mas coherente y homogéneo
mejor. El plazo corto responde a dos hechos
absolutamente diferentes:
Por un lado, era necesario adaptarse a los ritmos de producción de documentos cartograficos del ICC, que no permitían que el
lapso de tiempo entre la publicación de una
primera hoja de una serie hasta la última fuese
excesivamente largo. Tampoco no era demasiado aconsejable disponer de informaciones
toponímicas muy separadas en el tiempo, ya
que mientras que una parte de esta información se acabaria de recoger, la otra ya no
seria suficientemente actual.

Por otro lado, es real la urgencia con la que se
precisa recuperar tanta información toponímica como sea posible: no es un tópico señalar
que la toporumia se pierde en un proceso acelerado, es un hecho que se ha comprobado a
lo largo de los años de trabajo en toponímia.
Tener información como la localización, la
codificación geografica, etc. que es basica .
para la cartografia, a parte de la información
propiamente lingüística.
Obtener una infomución de base, fundamental
para la formación de cartografia, consultable y
revisable en cualquier momento. La toporumia exhaustiva de un tertitorio como Cataluña
implica un trabajo de gran envergadura; matizar y corregir aspectos concretos es una labor
que solo se puede emprender si se dispone de
una base amplia y validada, y requiere un riempo de uso del material existente.
Y, en definitiva, en todo el proceso de la
recogida de la toponimia hasta la formación
de la base de datos, optar siempre por las
soluciones practicas adaptadas a una finalidad: la cartografia.
En la planificación de la recopilación de
toporumia del ICC se establecieron las sigui entes fases:
1. Planteamiento de los criterios y de una normativa para aplicar en la recopilación y en
la escritura correcta de los topórumos. Fru to
de esto fue la publicación, en el año 1985,
dellibro Toponfmia i cartogrtifra. Assaig de sistematitz ació' . En este libro se daba la normativa de partida; se trataba, no obstante, de
unas instrucciones teóricas algunas de las cuales, con la practica, se han ido matizando.
En este punto se puede hacer mención del
hecho que la normativa y los criterios establecidos son validos para la toporumia en
general, pero especialmente para la cartografia. Algunos criteri os de tipo formal (como
el uso de las mayúsculas y las minúsculas, el
uso de nombres comerciales ... ) pueden ser
utilizados de manera diferente si el topónimo tiene otra finalidad que la cartografica
(texto, letreros, etc.)'.
2. Inicio de la recopilación en una area piloto
(en el año 1984). Esta area se centra en la
hoja MTN 390-Cervera (Segarra-Conca de
Barberà); partiendo de unos criterios ya defirudos y de unos objetivos a conseguir también fijados, se recogió a modo de prueba.
3. Recopilación sistematica de la toporumia.
Se estructuró en tres partes: trabajo de
campo, revisión lingüística e informatización. El proceso de recogida de campo y la
revisión acabaron a finales de 1991 (a excepción de la toporumia aranesa que se acabó
de revisar a principios de 1993). La informatización finalizó a mediados de 1993.
4. Formación de la base de datos toponímica
de Cataluña. Esta fase actualmente se
encuentra en proceso de preparación.

El trabajo de campo
La recopilación de campo se inició el año
1984, con el trabajo a modo de prueba de las
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imigenes (ampliaciones de fotografias aéreas)
contenidas en una hoja a escala 1:50 000 (96
imigenes a escala 1:5 000) que constaba de u nos
515 km' . La cantidad de material trabajado fue
aumentando hasta que se consiguió un miximo muy destacada el año 1987, en que se trabajó en la recogida de un 45% del total
aproximadamente. Entre los años 1986 y 1987
se trabajó en casi el 70% del total. Los últimos
años (1988-1991) presentau una tendencia a
disminuir, ya que se encuentran en las fases
finales y únicamente quedaba terminar ireas.
La recopilación finalizó en Octubre de 1991.
Conseguir el objetivo fijado con las prernisas mencionadas anteriormente quería decir
que hacía tàlta disponer de un equipo de personas para realizar el trabajo de campo debidamente entrenadas y otro equipo en el ICC para
analizar la información recogida y hacer el control de calidad final.
El trabajo de campo para realizar la recopilación de la toponirnia lo realizaron principalmente geógrafos o estudiantes de geografia, aunque
también colaboraron otros profesionales (filólogos, maestros de EGB .. .) y también excursionistas y conocedores del territorio en general.
Han participado en total unas 60 personas.
El perfil profesional de las personas seleccionadas para realizar el trabajo de campo debía
de tener en cuenta los puntos siguientes: un
nivel elevado de conocirniento de la lengua
catalana con la finalidad que fuesen capaces de
transcribir correctamente la información que
recogían, practica en la utilización de documentes cartogrificos, facilidad para situarse en
el terreno para poder localizar correctamènte
la información y, finalmente, fàcilidad para desplazarse sobre el terreno para poder recorrer
todas las areas de trabajo.
El trabajo fue realizado por personas solas
o por pequeños grupos de trabajo los cuales se
entrena ban primero en un area de prueba para
poder verificar la calidad del trabajo y para
familiarizarse con el método. Después de esta
irea de prueba, y si los resultados eran satisfactorios , trabaj aban en ireas relativamente
grandes (siempre que era posible en 24 hojas
contenidas en el Ortofotomapa de Catalunya,
que representau unos 128 km'); eso conferia
homogeneidad al trabajo y le otorgaba mayor
rendibilidad, ya que con este sistema se aprovecha mas exhaustivamente la información y
los conocirnientos de los infom1adores.
En principio, se consideró prioritario que
la persona que realizase el trabajo de campo
tuviese un conocirniento especial del area de la
cual recogía la información (ser originario, tener
conocirniento por segunda residencia, familia,
excursionisme, estudios). Estos hechos facilitau
el trabajo, en general: el encuestador sabe donde
buscar la infom1ación, conoce e identifica los
dialectalismos, se sitúa con mis facilidad, tiene
un interés especial por el area. Los inconvenientes que pueden presentarse (desviación a
priori de su interés hacia unas ireas concretas o
hacia unos informadores concretos) quedan en
general, y según la experiencia llevada a cabo,
compensados por las ventajas. En algunos casos,
la recopilación de campo ha sido realizada por
personas no especialmente vinculadas con el
irea de trabajo, pero que han sustituido este
conocirniento por un entrenarniento especialmente intenso; los resultados, en la mayoría de
los casos, han estado a un ni vel similar a los restantes y, en algunas areas, han sido notables.

Las instrucciones generales que se daban
al equipo de trabajo de campo fueron las
siguientes:
Recoger la toponirnia con la maxima diversidad posible. Se realizaba una referencia especial al hecho que se recogiesen orónimos, ya
que, a causa de la escala y porque los informadores en general ponen mis el énfasis en
el poblarniento y en el aspecto humano, era
el tipo de topónimo que mas a menudo se
ornitía. La escala permite recoger el nombre
de pricticamente cualquier elemento geogrifico; los elementos de alcance territorial
reducido (una fuente, por ejemplo) se pueden situar por referencia a otros elèmentos;
la base fotogrifica utilizada, que se comentara mis adelante, permite situar con bastaute precisión este tipo de información.
Respetar con fidelidad los dialectalismes.
Recoger todas las versi ones de topónimos y
de códigos geogrificos seleccionando la forma
mis significativa.
Situar con precisión los topónimos.
Claridad en la situación y en la transcripció u
de los topónimos.

de un material de base abundante a partir
del cual hacer los anilisis y las comparaciones que se consideren necesarios; así, se morran las mismas discusiones para casos
similares y se evita que cada punto problematico entorpezca la evolución general del
trabajo; ademis, el hecho de ten er la información de conjunto permite conseguir unos
resultàdos mas homogéneos, mis si se tiene
en cuenta la dificultad que hay para llegar a
acuerdos uninimes y únicos para determinades aspectos de la toponimia.

La calidad y la fidelidad de la labor realizada por el equipo de trabajo de campo son la
clave del resultado final del trabajo, ya que únicanlente la persona que hace el trabajo de campo
tiene el contacto directo con el topónimo y
con el informador. El resto del trabajo parte de
su labor.
El equipo de trabajo de campo realizó la
recopilación de toponirnia a partir del material
siguiente:
Imagen fotogrifica ampliada hasta una escala aproximada de 1:5 000 (2 ejemplares: uno
de campo y uno para trasladar la información definitiva), de fecha entonces relativaEn el trabajo de campo, la información se
mente reciente (de los años ochenta). Para
recogía directamente de fuentes orales. A parevitar la pérdida de parte de la imagen a causa
tir de esta información se confeccionaban los
de la deformación de las fotografias aéreas,
listados de campo, y los topónimos se situa ban
especialmente en ireas montañosas, el matesobre imigenes fotograficas a una escala aprorial se escogió principalmente de las partes
ximada de 1:5 000, que se corresponde con las
centrales de los fotogramas originales y, adehojas del ortofotomapa que se realizan a esta
mis, cada imagen se superpuso en un marescala (distribución de 12 x 8 hojas del Ortogen mas o menos amplio con la contigua.
jotomapa de Catalunya por cada hoja del Mapa
Cada imagen de trabajo de campo coincide
Topogra.fico Nacional-MTN- a escala 1:50 000) .
con una hoja del ortofotomapa a escala
Cada hoja a escala 1:5 000 tiene unas dimen1:5 000.
siones de 46,5 x 46,4 cm y cubre una superfiHojas impresas para escribir la toponirnia y
cie aproximada de 5,2-5,4 km' .
otra información.
.
Conscientes de la problemitica que puede
Material cartogrifico de consulta. Desgrapresentar la encuesta oral (veracidad de la inforciadamente, como material de referencia de
mación, transcripción correcta, etc.) , se tomamuchas ireas no existia, sobre todo en los
rou las medidas que, en el contexto general del .
trabajo, podían compensaria:
primeros años en los que se realizó el trabaSiempre que fuese posible se consultaria a
jo, cartografia de la escala y de la actualizamis de un informador. Esto puede supoción adecuadas; en general, en lo referente
ner, no obstante, encontrar versiones difea cartografia reciente, muchas veces solo se
. rentes del nombre de un Jugar, sin tener
podía contar con las hojas del Mapa Topognifico
demasiados elementos para discernir direcNacional (MTN) E. 1:50 000. De todas manetamente cua! es mis correcta. En otras ocaras, el hecho de partir de poco material comsiones, el problema fue la inaccesibilidad a
plementario evitó que se tendiese únicamente
cierto tip o de información co.nsiderada casi
a constatar y reproducir la toponimia que
privada o que los informadores temían que
aparece en documentos ya publicados y conpudiese ser utilizada para finalidades que les
tribuyó al hecho que la única fuente de inforpetjudicase.
mación, para la base de recopilación de
Transcripción exacta del topónimo. Aunque
campo, fuese la oral.
no se pueda evaluar la fidelidad y que tamEn las imagenes, para cada topónimo (indibién dependa de como da la información
cado con un número) se marcaba el area que
el informador, permite un estudio glóbal
ocupa mediante flechas, líneas, círculos, etc.,
posterior. La persona que hace la recopilasegún el espacio ocupado y según el tipo de
ción de campo no analiza, con este sistetopónimo (dibujo lineal para vías de comuma, el topónimo, no se establece la
nicación, red hidrogrifica; de superficie para
etimología ni la grafia definitiva, aunque
partid.as, orografia, núcleos de población, y
sus observa"iones son muy útiles para hacerpuntual para edificaciones, etc.). El orden
lo. La decisión final sobre la versión correccon el que se sitúan los números sobre la
ta se retrasa hasta disponer de todo el
imagen no es estricto, pero se pedía que, en
material toponírnico . Esto tiene el inconla medida de lo posible, se ordenasen diviveniente que durante un período de tiemdiendo mentalmente la imagen en cuatro
po se dispone de una toponimia provisional
cuartos, y comenzando por el superior
y que el hecho de no llegar al origen de
izquierdo, se sigue por el superior derecho,
cada topónimo a partir del contacto infora continuación el inferior izquierdo y finalmador- persona que hace la recopilación
mente el inferior derecho ; éste, como se
de campo hace perder una parte de la inforvera, es el rnismo orden con el que en las
mación. Por contra, el estudio de cada topófases posteriores se estructura la toponimia
nimo puede ser mas completo si se dispone
de cada hoja.
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Tal como se ha indicado, el trabajo de
campo no es únicamente la recopilación del
topónimo, sino de todo un conjunto de campos de una ficha . Los listados contienen la
siguiente información:
Numeración y topónimo. En los listados, la numeración de la imagen es reproducida y acompañada de los topónimos escritos en una
primera columna siguiendo los criterios de
escritura previamente establecidos, con todas
las letras y sin utilizar abreviaturas.
Municipio. Las listas de topónimos se encabezan con el nombre oficial del municipio y
cada municipio se codifica (en una fase posterior) con un número -dos dígitos- de
comarca y otro número -dos dígitos masde municipio (ver la publicación Estudi sobre
la class!ficaci6 de la cartografia5) .
Esta codificación se utilizaba habitualmente
antes de la publicación en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la
Orden de 20 de Diciembre de 1988, por la
cual se hace pública la lista de los nombres
oficiales de los municipios de Cataluña, de
sus unidades de población y de las entidades
municipales descentralizadas (DOGC núm.
1101, de fecha 2-2-1989). En esta lis ta, los
códigos municipales se construyen a partir
de dos dígitos que hacen referencia a la provincia y tres dígitos mas que hacen referencia al municipio. Posteriormente todavía, en
el DOGC núm. 1734, de fecha 19- 4- 1993
se publica una Orden (de fecha 25-2~1993)
por la cua! se establece un nuevo sistema de
codificación de las entidades locales, entes
de gestión y consorcios con participación
pública local, con finalidades estadísticas. En
la toponirnia del ICC, no obstante, se ha
continuado utilizando la codificación comarca-municipio, ya que se trata de un sistema
que en el momento de aparecer los nuevos,
ya se había utilizado en una gran parte de la
recopilación de toponirnia. Ademas, la codificación utilizada en la recopilación perrnite agrupar la toponimia a nivel comarcal.
C6digo geogr!ifico. En otra columna se indica un
código geogcifico de cinco digitos. Este código procede de una clasificación geografica de
la toponirnia: tan importante es saber como
se llama un Jugar como qué es, ya que ni en
los casos en que el topónimo esta formado
por un genérico claro no es seguro que éste
indique exactamente de que se trata. Por
ejemplo, genéricos como "río" muchas veces
se refieren a torrentes, genéricos como "carnino" se pueden referir a partidas o vecindarios y, incluso, genéricos como "bosque" o
como "sierra" se pueden referir a casas o a
pueblos. Por ejemplo, en la hoja 181-9-2 figura el topónimo "Riu de Cabanes" , haciendo referencia a un afluente del Riu de la
Bonaigua (Val d'Aran); en la hoja 446-3-1 hay
los topónimos "el Bosc de Requesens" y "el
Bosc de Valls", los dos haciendo referencia a
casas (Alt Camp) ; en la hoja 293-1-5 hay el
topónimo "el Carni de Santa Maria" refiriéndose a un vecindario (Berguedà); en la
hoja 446-4-1 el topónimo "el Camí de la
Font" hace referencia a una partida (Alt
Camp) y en la hoja 364-3-4 el topónimo "la

Nota
S. Institut Cartogràfic de Catalunya: Est11di sobre la classifica·
d6 de la cartografia . Barcelona, 1985.
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Serra de Santa Anna" se refiere a una casa
(Osona) .
La codificación geografica empleada es útil
desde muchos puntos de vista. Por una parte,
perrnite que, m!'!diante técnicas informaticas
y una vez organizada la base de datos, se puedan conocer, por ejemplo, todos los nombres recogidos de las casas o de cualquier otro
elemento codificado de una comarca determinada. Por otra parte, a través del desarrollo de un programa informatico, este código
geografico hace posible que, como ya se
comentara mas adelante, una vez se ha entrado la información una sola vez, se determine, automaticamente, el tipo de letra que
corresponde a aquel topónimo en un documento cartografico deterrninado.
Los códigos geograficos utilizados son los
que figuran en el apéndice dellibro Topon{mia
i cartogrqfia. Assaig de sistematitz ació y se basan
en dígitos. Como ejemplo se reproduce, en
la tabla 2, la parte correspondiente a "Medio
fisico: orografia terrestre y marítima".
Como se puede observar en la tabla, un
rnismo concepto o elemento geografico tiene
el rnismo código, pese a que pueda corresponder a diferentes genéricos. En esta codificación no se pretendió reproducir todos los
genéricos posibles, por diversas razones: en
primer Jugar, porque se trataría de una lista
inacabable y, en segundo Jugar, porque
muchos topónimos no llevan genérico o el
que llevan no sirve, como ya hemos visto
anteriormente, para identificar con exactitud el tipo de elemento geografico a que
hace referencia. El código se ha de otorgar
como concepto y no como genérico. La persona que hace el trabajo de campo ha de
identificar a qué código se asirnila un topónimo, independientemente del genérico que
lleve. La lista de códigos es orientativa e indica los genéricos mas frecuentes, que no son
los únicos.
El hecho de utilizar una lista a base de dígitos permite añadir aquellos conceptos que se
habían ornitido y que, a lo largo del trabajo, se ha creído necesario que apareciesen.
Por ejemplo, en el apartado 5.01 Elevacions
del terreny en general se ha añadido, como código 5.01.02, el concepto "línea de cresta" , y
en el apartado 5.10 R elleu litoral i marf se ha
añadido un código nuevo, el 11 , haciendo
referencia a "istmo", entre otros.
Observaciones. En otra columna se escriben las
observaciones: inform.ación complementaria, otros nombres que hacen referencia al
mismo Jugar, posibles alternativas para el
código geografico y referencias sobre quién
ha sido el informador.
Número y titulo de la hoja. Cada listado correspondiente a una hoja del Ortofotomapa E.
1:5 000 se identifica con un número (hoja
1:5 000 de referencia) y con un título.
Por lo que se refiere a la numeración, cada
hoja se identifica con cinco o seis cifras: tres
son relativas a la hoja del MTN 1:50 000,
una o dos corresponden al número de la
columna (del 1 al 12) y otra corresponde al
número de la fila (del 1 al 8) . Por ejemplo,
en la figura 2 la hoja tramada corresponde al
número 6-2 de una hoja del MTN 1:50 000.
El título se escoge entre todos los topónimos de la hoja dando prioridad a los topónimos de población. Se descartan, en todo
caso, los nombres comerciales y, por des-

contado, los de barrancos, carreteras, carninos y cualquier elemento que no sea representativo de aquella hoja concreta. Se intenta
dar el nombre mas significativo para cada
hoja con el propósito general de no repetir
los títulos para diferentes hojas. Por este motivo, en el caso de núcleos que ocupan mas
de una hoja se reserva el nombre del núcleo
para la hoja en que esta el ayuntarniento o,
si no es capital de municipio, para la que
contiene la mayor parte del núcleo. Este criterio de no repetir títulos se modificó, mas
adelailte, para los casos de núcleos de población geograficamente separados, pero con
un rnismo nombre. Por ejemplo, la hoja 3646-8 se títula "la Garriga" haciendo referencia al pueblo del Vallès Oriental; la hoja
296-1-7 también se titula "la Garriga", ya
que es el núcleo de población mas importante de esta hoja (se trata de una unidad de
población d~l municipio de Sant Julià de
Ramis, en el Gironès).
Otra informaci6n. Para cada hoja se indica también la fecha de recogida y el nombre de la
persona que la ha realizado.

lA fase de revisi6n
La revisión se inició sistematicamentè el
año 1986. Como la recopilación de campo,
también es el año 1987 el que presenta la frecuencia m:ixima, con un 32% del total del trabajo realizado. Los últimos años (1988-1991),
a diferencia del trabajo de campo, la revisión
presenta una tendencia a aumentar, ya que,
como que se trata de una fase consecutiva al
trabajo de campo, en estas fechas se contaba
con bastante material de base para revisar.
En el caso de la toponimia aranesa, se
contó con la colaboración del Conselh
Generau dera Val d'Aran, a través del Centre
de Normalisacion Lingüística, para la revisión,
el año 1992, de la toponirnia de la Val d'Aran
de que se disponía (unos 6 000 topónimos) ,
con la finalidad de tener la revisión mas correcta posible.
La revisión ha sido realizada, en casi todos
los casos, por filólogos y, en algunos otros, por
geógrafos especialmente dedicados a labores de
toponirnia. Han trabajado unas 25 personas .
Como en el caso del equipo de trabajo de
campo, ha sido preferente una vinculación especial con el area a revisar, aunque en esta fase
de trabajo el conocirniento sobre el terreno era
facilmente sustituible por un conocirniento lingüístico mas teórico.
Las instrucciones generales con las que el
equipo iniciaba el trabajo eran, ademas de seguir
estrictamente las normativas y los criterios establecidos, que se consultasen los trabajos realizados sobre el area, en caso que existiesen, pero
que se tuviese en cuenta, de manera preferente, el trabajo de base Oa recopilación de campo)
de que se partía.
A parte de la corrección lingüística y de
situación, las tareas del revisor se situaban también a otros niveles: revisión de los enlaces de
la toponimia Oa continuidad) entre una hoja y
las contiguas, revisión de títulos, indicación de
los topónimos que no es aconsejable que figuren en las hojas del ortofotomapa (topónimos
aberrantes, topónimos comerciales, descripciones, topónimos inadecuados a la escala del documento) , codificación mediante la adjudicación
de una letra (A, B, C , D) a cada topónimo según
el cuadrante de la hoja en que se encuentre, y

adjudicación a cada municipio del código comarca-municipio descrita anteriormente.
Ademas, se debia hacer una valoración del
trabajo de campo en cuanto a la exhaustividad,
calidad y variedad, y completar los topónimos
importantes que, por motivos diversos, pudiesen faltar.
El equipo de trabajo del Institut Cartogràfic
de Catalunya analizaba la información procedente del equipo de revisión yse realizaba el
control final.La nom1ativa y los criterios generales seguidos son los expuestos en el libra
Toponfmia i cartografia. Assaig de sistematització,
con las matizaciones y las ampliaciones que ha
sida necesario añadirle.
En cuanto a los topónimos que tienen
una versión oficial, ésta se ha respetado siempre. Al principio del trabajo solamente había
listas oficiales (publicadas en el DOGC) de los
nombres de municipio. La Orden de 20 de
Diciembre de 1988 (DOGC núm. 1101, de
fecha 2-2-1989) hizo pública la lista de los nombres oficiales de los municipios de Cataluña,
de sus unidades de población y de las entidades municipales descentralizadas. El Edicto, de
13 de Enero de 1993, por el que se da publicidad al nombre oficial de los municipios de
Cataluña, de sus respectivas capitales y de las
entidades municipales descentralizadas (DOGC
núm. 1704, de fecha 5-2-1993) supone una
actualización de estas denominaciones oficiales. Las modificaciones que posteriormente se
publican en el DOGC se incorporan.
Algunos de los criterios definitivos y utilizados llevan a menuda a una discusión, ya
que se han adoptada soluciones generales que
pueden ser dificiles de aceptar en algun os casos
particulares. Es el caso, por ejemplo, de los
antropónimos. En este trabajo se optó por llevar a témlino la normalización lingüística de
todos los topónimos, incluidos los antropónimos que, por el hecho de hacer referencia a
nombres de personas pueden escribirse habitualmente de manera no normalizada.

Illjormatización
La informatización también se inició el
mismo 1986. La evolución del trabajo no presenta grupos de años muy destacados, aunque
también es 1987 el año en que se consiguió el
porcentaje m:is elevada, un 24,5% en este caso.
De los últimos años (1988-1991) destaca 1991,
en que las labores de informatización presentaban un aumento significativa, ya que se contaba con casi todo el material preparada para
ser informatizado. En 1993 finalizó la informatización.
En una primera fase, la informatización
se realizó como sistema para crear archivos de
toponimia (uno por hoja) , pero también se
organizó de manera que pemlitiese un paso
automatico hacia la composición de la tipografia. Así, el código geogrifico adjudicada
ya en la fase de recopilación de campo, se
transforma ba directamente en un código tipagrifi ca que la maquina podía interpretar; añadiendo solamente la información relativa a la
longitud que debía ocupar el topónimo, la
película para hacer el stripping era filmada directamente sin que en ningún momento tuviese que reescribirse ningún topónimo ni ningún
código. Actualmente, las hojas del
Ortofotomapa ya no se editan con las técnicas tradicionales de fotocomposición y stripping, sino que se hacen con un proceso

automatico: la toponimia se encuentra archivada en un soporte inform:itico y pasa a situarse sobre una imagen digital visualizada por
pantalla. Con este proceso los topónimos se
incorporan interactivamente en pantalla utilizando la ortofoto convenientemente muestreada como fondo, y se les da la forma
adecuada gracias a la utilización de curvas de
soporte digital para textos, las cuales permiten desplazar, espaciar, separar o curvar los
topónimos. El resultada del trabajo, una vez
impresa la hoja, presenta los topónimos con
un reventado de fondo que, sin detrimento
de la imagen de base, permite una lectura,
identificación y localización mejores. En ningún caso, no obstante, es posible manipular
la toponimia una vez ha sido dada como
correcta. Este es un hecho que se tuvo muy
presente desde el principio, ya que se pretendía que el proceso de trabajo introdujese cuantos menos errares mejor.
En una segunda fase, estos da tos informatizados se estructuraran en forma de base de
datos la cua!, gracias a la utilización de ficheros digitales en el momento de situar la toporumia, pemlite contener, ademas de las diversas
codificaciones de cada topónimo, las coordenadas de cada uno de elias. Actualmente se dispon e de un 50% aproximadamente de la
toponimia geo-referenciada por este sistema.

Balance y estada actual
A partir del trabajo realizado se puede hacer
un balance de los resultados conseguidos.
El número de topónimos por haja es muy
variable y, en toda caso, no es un dato estadísticamente significativa, ya que la toponimia
recogida depende mucho del tipo de terrena,
del tiempo y del material disponibles, de la facilidad para localizar los informadores adecuados, etc. Aparte, en un trabajo de esta magnitud,
hay que tener en cuenta que ha participada un
número de personas considerable y que, pese
las directrices estrictas con las que partía el trabajo, ha sido imposible evitar que haya diferencias en la cantidad y en la calidad, por mucho
que se hayan establecido unos margenes de
referencia. Para cada hoja 1:5 000, hay una
media de topónimos que puede ir entre 30 y
60 en las :ireas de montaña, entre 40 y 100 en
las :ireas m:is pobladas, y llega a m:iximos de
mas de 150 topónimos por haja en areas urbanas. Estas cantidades, no obstante, son orientativas.
Mas que valorar la cantidad, lo que se
intenta valorar es la calidad y, eso, de entrada,
solo puede hacerse considerando qué tipos de
topónimos se han recogido: los nombres de
casas, por ejemplo, son siempre mas raciles de
recoger que los que hacen referencia a la orografia; podria haber una haja con mucha toponimia, pero que solam en te hiciese referencia a
casas, sin ningún orónimo, por ejemplo. Un
caso bastante frecuente , también, es que en
:ireas rural es se lleven a cabo recopilaciones con
una cantidad muy grande de nombres de partida, pera haciendo referencia siempre a nombres de propietarios, por ejemplo. Por tanta,
al valorar la toponimia, se observaba siempre
la variedad y la diversidad, mas que la cantidaci.
Es esencial el hecho que los topónimos
estan situados (con una precisión de hasta 1/4
de hoja -1,3 km'-) y codificados, hay taponimia mayor y toponimia menor (con lo que se

podr:i codificar la toponimia por la escala y por
el tipa de documento cartogr:ifico), con referencia directa al municipio y a la comarca en
que se encuentran. Nuevos procesos de producción de cartografia pemliten, adem:is, dispaner de geo-referenciación automatica con
coordenadas de cada topónimo. A partir de proyectos como el Ortifotomapa de Catalunya 1:5 000
o el Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, esta
geo-referenciación es actualmente posi ble y, en
buena parte, ya se ha llevada a cabo.
A partir de la labor realizada hasta ahora,
las fases del proyecto que se planifican y en que
se trabaja son las siguientes:
a) Densificación de la toponimia en :ireas
concretas
La información disponible se analizó para
detectar aquellas :ireas que necesitaban una
mejora especial. La mayoría de las mejoras
que hacía falta introducir se derivaban de
dos hechos: la evolución de criterios producida a lo largo del trabajo (la toponimia
urbana y la exotopominlia que fomuba parte
de las hojas, por ejemplo, inicialmente no
se recogía) y los problemas de acceso a la
información y de calidad de la recopilación
en general: areas despobladas, información
poca significativa, densidades irregulares,
etc.
En relación con esa, en estos momentos se
lleva a cabo un trabajo de densificación en
algunas :ireas ya seleccionadas que no alcanzan el ni vel esperada. Ademas se escin incorporando allistada de topónimos, nombres
de Iu gar que se conocen por otras fuentes y
que no aparecen sistematicamente en la recopilación (vértices geodésicos, información
turística y urbana .. .).
b) Analisis global de la información
Este analisis se compone de dos partes:
An:ilisis de coherencia: A menuda se ha
dado el caso que, a causa del volumen de
datos, se producen incoherencias entre
las diferentes hojas. Por ejemplo, los topónimos que se repiten en dos hojas contiguas pueden presentar versiones diferentes.
Por otro lado, como ya se ha dicho, el
hecho de haber trabajado con una cantidaci relativamente amplia de personas en
la fase de recogida y en la fase de revisión
ha hecho que sea dificil mantener unos
criterios uniformes e inamovibles, y en
ocasiones ha sida preciso hacer adaptaciones o valorar cua! es el criterio mas
adecuado.
Analisis lingüística: El analisis lingüística
etimológíco global se ha dejado expresamente para fases posteriores a la recogída
de la información toponímica.
Evidentemente, en esta fase de an:ilisis de
la información se recogen y se estudian todos
los errares y todas las enmiendas relacionadas con la toponimia que los usuari os de la
cartografia nos hacen llegar. Estas aportaciones son fundamentales para mejorar la
información disponible.
e) Formación de la base de datos de toponimia
d) Extracciones de la base de datos
el Nomencl:itor toponímica de Cataluña,
la aplicación de la toponimia a los documentos cartogr:ificos.
Aplicaciones en cartografia
La información toponímica obtenida con
el trabajo descrita se ha tratado en el ICC con
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dos objetivos: Por un lado, se trabaja en el proyecto, que se encuentra en fase de realización,
de formación de una base de datos de taponimia. Por otro lado, se aplica la información que
formara esta base de datos en los documentos
cartograficos que se elaboran en el ICC.
La recopilación de campo a escala 1:5 000
no solo ha servida para la recogida de taponimia teniendo como finalidad la publicación de
la serie Ortcifotomapa de Catalunya 1:5 000, finalizada el año 1992, a la misma escala, sino también para construir la base toponímica a partir
de la cua! se haci la selección para la publicación de otros documentos a otras escalas. Así
mismo, la toponimia recogida en esta recopilación, una vez informatizada, se convierte en
un índice de entre 300 000 y 400 000 topónimos con una media de entre 10 y 12 km2, bastante extensa y detallada suficientemente para
localizar la mayoria de elementos geogr:ificos
del territorio. Si consideramos, ademas, el hecho
que la edición del proyecto Ortofotomapa de
Catalunya 1:5 000 perrnite obtener la localización de cada topónimo con su geo-referenciación por coordenadas, la búsqueda de cualquier
topónimo o la posibilidad de conocer a partir
de unas coordenadas la denominación de cualquier Jugar o elemento destacada del territorio a la mencionada escala de base, se convierten
en actividades que se pueden realizar :igilmente y con acceso cipido .
Igualmente, el hecho de tener informatizados por campos diversos todos los elementos
que se conocen de un topónimo (el topónimo mismo, el código del municipio al que
pertenece, el código geografico del topónimo,
la hoja ortofotomapa y la hoja 1:50 000 a la que
pertenence, el cuadrante de la hoja dentro de
la que aparece el topónimo, quién hizo la recopilación de campo y quién dió la información,
el nombre del corrector, los tipos de mapas en
los que ha de aparecer el topónimo, etc.) permite diversas posibilidades de conocimiento y
aproximación a la toponimia a partir de las
combinaciones de estos diversos campos una
vez sistematizados en una base de datos. Como
ejemplos se pueden citar el conocimiento de
todos los topónimos de un municipio, la relación de la totalidad de aquel elemento geografico que se des ee (casas, errnitas, castillos,
cimas, rios, carreteras ... ) por hojas, por municipios o comarcas o múltiples combinaciones
mas entre estos diferentes parametros.

Base de datos de toponímia
La formación de la base de datos de
toponimia constituye un objetivo en si
mismo . La finalidad principal es disponer de
una base correcta y adecuada para la cartografia que genera el ICC a todas las escalas
y para todos los diferentes tipos de documento cartografico.
Para formar esta base de datos se precisara estructurar los archivos actuales por hojas
1:5 000, de manera que se disponga de toda la
información correspondiente a cada topónimo. La ficha-base a partir de la que se estructuraria la base de datos contendra información
como la siguiente:
Topónimo: nombre completo, sin abreviaturas,
nombre que se ha considerada preferente (si el
rnismo lugar se llama de mas de una manera).
Código geogrtijico: código que se ha considerado preferente (si el mismo Jugar se puede
codificar de mas de una manera).
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Código municipal: comarca y municipio.
Município: nombre completo y oficial, sin abreviaturas.
Comarca: nombre completo y oficial, sin abreviaturas.
Coordenadas UTM: coordenadas Xe Y dellugar.
Hoja 1:50 000: número secuencial de las hojas
1:50 000 (distribución de las hojas 1:50 000
delMTN).
Hoja Ortcifotomapa: número de columna y número de fila del Ortofotomapa 1:5 000.
Cuadrante: resultada de dividir la hoja en cuatro partes iguales. Perrnite situar el topónimo en cuadros de 1,3 km'.
Otras denominacíones: denominaciones no preferentes.
Otras codificacíones: codificaciones no preferentes.
Otros topónimos: topónimos que hacen referencia directa al topónimo en cuestión .
Fuente: recopilación de campo 1:5 000, recopilación de campo de densificación, otras
recopilaciones de campo específicas.
Recogido por. nombre de la persona que ha hecho
la recopilación de campo.
Fecha de la recopilacíón: fecha en que se realizó
el trabajo de campo.
Revisada por. nombre de la persona que ha hecho
la revisión. .
Fecha de la revisión: fecha en que se realizó la
revisió n.
Informadores: nombre o referencias de la persona que facilitó la información.
Escala y tipa de mapa: mención de las escalas y
de los tipos de documento cartografico en
que es adecuado trabajar con este topónimo.
Observaciones: aspectos que se quieran comentar.
La información que ha de formar parte de
esta base de datos, como ya se ha dicho, ha de
ser analizada de manera detallada y exhaustiva,
desde diversos puntos de vista:
Los topónimos han de ser analizados etimológicamente para establecer la grafia mas
correcta en aquellos casos en que la revisión
realizada hasta ahora no la haya podido establecer. En este sentida, se estan manteniendo conversaciones con el Institut d'Estudis
Catalans, para que éste realice la revisión y
validación de la toponimia disponible .
También se establecen líneas de colaboración con otras entidades de caracter territorial con el fin de mejorar la base toponímica.
Toda la información ha de pasar por un control global de coherencia y uniformidad para
definir exactamente de qué topónimos y de
qué información referente a estos topónimos se dispone.
Las finalidades de una base de datos como
ésta son múltiples, tanto desde el punto de vista
meramente de consulta como de explotación.
En el caso de la toponimia es interesante tener
de manera ordenada toda la información de que
se dispone, a modo de inventario, ya que constituye una de las formas mas sencillas de poner
en contacto la información con el pública (especialista o no) y, también, de dar la oportunidad
de ir mejorando la información a medida que
se reciben notificaciones de enmiendas.
La recopilación de toponimia del Institut
Cartogràfic de Catalunya pasa gradualmente
por este proceso de contacto con el pública,
en la medida que una gran parte de la información toponímica se publica en las hojas de
los documentos cartograficos editados (por

ejemplo, el Ortcifotomapa de Catalunya 1:5 000) .
Es decir, la selección de la toponimia que forma
parte de cada documento cartografico constituye un tipo de extracción de la base de datos.
Ademas, no obstante, se ha considerada
que la publicación en forma de nomenclator, ·
de la lista de nombres de lugar de Catalunya
con información basica en cuanto a su situación y codificación geografic~ es una fuente de
información útil.
Esta es una iniciativa similar a la de los
denominados gazetteer de que disponen algunos países y que la Organización de las Naciones
Unidas recomienda llevar a cabo'. La definición de un objetivo y del usuario a quien se
dirige ~on basicos a la hora de planificar una
obra de este tipo. Y también lo son, por sus
implicaciones pr:icticas, las codificaciones utilizadas, el sistema para mantenerlo actualizado
y el sistema inform:itico utilizado.

Aplicacíón de la toponímia a documentos cartogr<ificos.
Criterios en el tratamiento de la toponímia
La base toponímica a partir de la cua! se
obtiene la información para cualquier documento cartografico no es directamente exportable, sea el que sea el mapa en que se trabaja.
A partir de la base de datos toponímica se realizan las extracciones necesarias para cada documento. Una selección toponímica para un
ortofotomapa a escala 1:5 000 no puede ser la
misma, ni se puede efectuar con los mismos criterios, para un mapa topogr:ifico a escala 1:50 000,
para poner un ejemplo extremo; los criterios en
el tratamiento de la toponimia varian en función del tipo de documento y de la escala.
Antes de incorporar los topónimos en cualquier tipo de documento cartografico, es preciso definir las caracteristicas de esta información
de acuerdo, principalmente, con el tipo de
documento. Así, la escala y el tipo de representación utilizados (mapa topografico, mapa
de imagen, mapa tematico ... )seran los dos factores principales que condicionaran el tratamiento que ha de recibir la información
toponímica.
Para ilustrar como condicionan ambos factores en un documento cartografico concreto,
se puede tomar como ejemplo un ortofotomapa o un mapa de imagen de satélite. Estos tipos
de documento contienen todos los elementos
de la superficie terrestre que son visibles o captables desde el aire; se trata, entonces, de una
base cartografica de alta densidad de información. En su uso se complementan el elevada
contenido informativa que comporta la fotografia aérea vertical o la imagen de satélite con
la existencia de una escala uniforme para todo
el ambito que cubre la imagen. Adem:is de la
misma imagen, que constituye lafuente de información principal, estos documentos contienen
o tros aspectos complementarios para la in terpretación, localización y posicionamiento sobre
el territorio, tales como la red de coordenadas
de la hoja y la información toponímica. Estas
caracteristicas definen un tratamiento particular
que se concreta, a grandes rasgos, con una presencia de topónimos no excesivamente densa y
con el uso de tipografías claras y finas con la fina-
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lidad de no perjudicar la información cartogcifica de base, ni ocultar elementos de la imagen.
La escala del mapa, al mismo tiempo, condiciona la tipologia de los topónimos: a grarides
escalas, donde el detalle de la representación permite la identificación detallada de los elementos que configuran la superficie terrestre, los
topónimos pueden de la misma manera tener
en cuenta este detalle ofreciendo referencias puntuales. Cuando la superficie cubierta por la imagen es mayor, los topónimos han de restringirse
a grandes superficies, sierras, macizos, cursos
hidrogcificos principales y núcleos de población.
En cuanto a la colocación de los topónimos sobre el mapa, no se siguen en ningún caso
motivos arbitrarios. La disposición de los topónimos ha de perrnitir una lectura clara de todos
los elementos que forman el mapa, de la misma
manera que no ha de dar Jugar a interpretaciones confusas sobre lo que designan, por lo
que la disposición de cada topónimo requiere
una reflexión sobre todo aquella que puede
afectar. De la misma manera, los elementos que
forman la planimetria (símbolos) o la altimetria (cotas altimétricas y curvas de nivel) , en el
caso de los ma pas topogcificos, se han de ten er
en consideración en el momento de situar la
toponimia. Las tipografias asignadas (tipos y
cuerpos de letra) han de adecuarse igualmente a la configuración del mapa.
Aunque utilizando criteri os comunes en el
uso de las tipografias (es habitual el uso de cursivas para la hidrografia, por ejemplo), los diversos tipos de letra utilizados actualmente, gracias
a las posibilidades que ofrece la informatica, son
de aplicación mucho mas agil. No se puede dejar
de considerar, no obstante, que el criterio prioritario en cartografia es ofrecer una representación clara de la superficie terrestre. En
consecuencia, no es muy útil hacer un uso exagerada de diferentes tipos de letra, ya que sobre
el mapa tampoco perrnitirían distinguir facilmente diferentes tipos de topónimos. La decisión de qué tipografia se adopta ha de tener en
cuenta diferentes decisiones parciales:
Soporte técnico (y/ o informatico que se utiliza).
Tipo de documento y escala en que se realiza.
- Tipo de toponimia que se sitúa.
Clasificación que se hace de esta toponimia.
A partir de estos puntos se pueden definir los tipos de letra y los cuerpos que se utilizaran.
El primer paso para situar la toponimia
consiste en disponer de una base cartografica
de las mismas características que la que se obtendra como producto final, aunque sin la información toponímica. Encima se sobrepone una
segu nda base, de material poliester transparente, para la situación de los topónimos, en la que
se disponen los topónimos con una numeración ordinal de referencia. En esta base se indica con precisión la disposición exacta que
ocuparan los topónimos en el mapa (acotados
a derecha o izquierda, centrados, lineales, curvados, cóncavos o convexos, etcétera) y sirve
de referencia en el proceso de montaje digital.
Paralelamente a este proceso, cada topónimo es codificada, en primer Jugar con una
codificación geografica que es sumamente
importante para una correcta asignac;ión tipografica. Es interesante destacar el hecho que se
pueden codificar por elementos geograficos

repartidos por categorías (divisiones políticoadrninistrativas, Jugares de asentamiento permanente, implantación industrial, servicios de
comunicación y transporte, servicios comunitarios, orografia terrestre y marítima, e hidrografia) hasta 337 conceptos con posibilidades
de ser ampliados. Este hecho se traduce en un
documento concreto con una situación detallada de los topónimos en relación al elemen.to geografico que designan y una tipografia
particularizada que perrnite, a la vez, una identificación mayor.
En segundo Jugar, una vez se han definida
las tipografias que se utilizaran en el documento
o en la serie, se asigna un segundo código a cada
topónimo, éste de referencia tipogcifica, que seci
transformada automaticarnente durante el proceso de montaje digital a la tipografia definitiva
con la que aparececi en el mapa publicada.
Durante el proceso de montaje, no se
puede manipular la toponimia una vez ha sido
informatizada y dada por correcta. De esta
manera, la posibilidad de introducción de errores se reduce únicamente a la primera parte del
proceso (la fase de entrada de da tos) . En caso
de detectar algún tipo de error durante la revisión de los textos, se puede enmendar corrigiendo la base de datos.

Descripción de los documentos cartograficos
En este apartada se destacan y describen
algunos proyectos del ICC que, por sus características, necesitan un trabajo toponímica de
base de gran envergadura o significan un tratamiento especial en materia de nombres de Jugar
con vista, sobre todo, a conseguir un resultada
final con la mixima corrección posible, y garantizar un proceso de producción que pueda evitar la introducción de errares durante el proceso.
De los proyectos actuales hay que destacar los siguientes:
Ortofotomapa de Catalunya a escala 1:5 000
Este documento ha constituido la base para
realizar la recopilación de campo de taponimia de toda Cataluña. Procede deia división
12 x 8 del MTN 1:50 000 que representa 96
ortofotomapas para los bloques 1:50 000 completos. Para toda Cataluña hay 6 331 hojas.
Como base de la recopilación de campo
que es la escala 1:5 000, para este tipo de documento se selecciona pricticamente toda la
toponimia recogida que forma parte del mapa.
Solo se prescinde de aquellos topónimos que
han sido recogidos, pero que por su calidad o
naturaleza no han de aparecer en un mapa;
así, descriptivos comunes con valor exclusivamente de genérico, sin conocimiento del
patronímica que le tendría que acompañar,
ya no eran aceptados en el momento de hacer
la recopilación de campo. Genéricos como
casa, campo, calle, montaña, bosque y otros se
rechazaban, como también lo fueron aquellos
topónimos que infonnan de actividades comerciales o privadas y que nos han llegada como
otros topónimos: Restaurant Els Caçadors,
Materials per a la construcció Aemsa .. . Se aceptan, en cambio, genéricos solos que informan
de elementos no comunes, destacados o aislados sobre el territorio, generalmente relacionados con la instalación humana, que
pueden aportar elementos de ayuda en la orientación sobre el territorio: estación traniformadora, vertedero, depósito, granja , balsa . ..
Finalmente, también se han desestimada algu-

nos topónimos, pese a ser vilidos, por las características de edición del mapa, en beneficio de
una lectura de la imagen; éste sería el caso de
la toponimia urbana (calles y plazas principalmente), porgue la situación de todos ellos
habría perjudicada una percepción mas nítida de la imagen. Como se ha comentada anteriormente, aunque el número de topónimos
que aparece en un ortofotomapa a esta escala varía mucho de unas areas a otras, la media
para toda Cataluña se sitúa alrededor de los
60 para cada hoja.
Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5 000
Toda la toponimia que se sitúa en las hojas
del Mapa topogrè!fic de Catalunya a escala 1:5 000
procede de la recopilación de toponimia hecha
a la misma escala.
Pese a coincidir en la escala, el hecho de
tratarse de un tipo de documento cartografico
diferente al Ortofotomapa y de llevarse a término con un proceso de producción diferente, la metodologia utilizada por lo que respecta
a la toponimia presenta algunas particularidades. Las hojas de este mapa parte de la división
de las hojas del MTN 1:50 000 en un sistema
de 8 x 8. Así, cada hoja del MTN contiene 64
hojas del MTC 1:5 000. El total de hojas para
toda Cataluña es de 4 271.
Tal como se puede observar en el ejemplo (tabla 3), los campos en los que actualmente
se estructura ellistado de toponimia son muy
parecidos a los de las hojas del Ortofotomapa.
La codificación tipografica que se sigue, no
obstante, es diferente. Como en este otro proyecto, el objetivo fundamental de la codificación es preparar unos listados definitivos que
no puedan ser modificados (para no introducir errores) y aumentar la rapidez del proceso
de edición. La codificación tipografica, adaptada al sistema que se emplea para la edición,
perrnite adjudicar a cada topónimo el tipo de
letra y la medida que le corresponde.
El hecho de tener un formato diferente
al del Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000, mas
alargado, hace que las medias de topónimos
que aparecen sean ligéramente mas elevadas
(80-90 aprox.).
Mapa Topografico Nacional
a escala 1:25 000 (IGN)
Otro proyecto en el cua! el ICC trabaja en
materia de toponimia es el Mapa Topografico
Nacional a escala 1:25 000 del Instituto Geogrifico
Nacional (IGN) . Este proyecto ha implicada
una colaboración establecida mediante convenios entre el ICC y el IGN, según la cua! el ICC
facilita la información toponímica para las hojas
del MTN 1:25 000.
El trabajo para facilitar la toponimia de las
hojas del MTN 1:25 000 al IGN, desde principios del año 1984 hasta ahora, ha pasado por
diversas fases. En general, no obstante, el método de trabajo ha mantenido unas características sirnilares, indicadas por el IGN para enmarcar
la colaboración del ICC en la producción de
la serie a nivel estatal. El IGN facilita unas copias
de las bases planimétrica y altimétrica de cada
hoja 1:25 000. En una película, se escribe la
toponimia que se selecciona a partir de la base
de datos de topónimos del ICC. En listados a
parte y con un tipo de tabla como las que se
muestran en los ejemplos, se da la información
sobre el nombre, la localización en la hoja, la
categoria y observaciones.
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Actualmente, hay toponimia situada y revisada en 196 hojas del total de 304 hojas a escala 1:25 000 de Cataluña (64,5%). El número
de topónimos por hoja 1:25 000 es de 400-450,
lo que da un nivel de información bastante
elevado.
Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000
y Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000
En la serie Ortojotomapa de Catalunya
1:25 000, por el hecho de tratarse de un mapa
de imagen, la toponimia seleccionada se centra en aspectos del territorio de localización
clara sobre el documento. Así, un elemento
puntual como una fuente -por no citar otros
elementos geograficos mucho mis puntuales
como un pozo o un puente- que aparece simbolizado en el mapa topografico, en la imagen
puede resultar de difícillocalización, por lo que
la selección de la toponimia para este tipo de
mapa ha de tener en cuenta tanto el hecho de
una selección que responda a aquello que ofrece la imagen, como que se trata de una imagen, y la toponimia no es sino un elemento
superpuesto que no la puede ocultar. En este
tipo de mapa, la media de topónimos seleccionados correspondiente a una hoja se sitúa
alrededor de los 130-150 topónimos.
Una consideración parecida recibe la serie
editada anteriormente a la que comentamos, el
Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 SPOT de
imagen de satélite, de características similares
al Ortojotomapa de Catalunya 1:25 000, con la
excepción de la diferencia de escala que obliga a prescindir todavía mis de aquellos elementos poco puntuales, de poco alcance y de
difícil concreción sobre la imagen. La media
de topónimos por hoja 1:50 000 se situa alrededor de los 70-100, ampliada en el mapa guía
de referencia que incorpora la caritula del mapa
donde, ademis de los contenidos dentro de la
imagen de satélite, se sitúan otras como entidades menores o agregadas que no son capital
de municipio a fin de permitir una mejor orientación. Por el hecho de tratarse de un mapa
con las características propias de un mapa topogrifico, la media aumenta en el mapa guía hasta
los 250 topónimos.
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000
Para la base de datos de toponimia, este
proyecto significa un proceso de abstracción y
un método de trabajo que enriquece la información disponible. La elaboración de la toporumia correspondiente a las hojas de los mapas
topograficos comarcales representa un proceso de diferentes apartados. Las sucesivas fases
de trabajo que se contemplan hasta disponer
de la selección de los topónimos, así como también todos los requerimientos que el tipo de
documento cartogrifico y la escala solicitan,
implican un proceso de selección, situación y
codificación de la toponimia específica para
este proyecto.
La selección de topo nimi a se hace a partir de la recopilación de campo hecha a escala 1:5 000. En algun os casos se parte de las
hojas E. 1:25 000 publicadas por el IGN con
la toponimia proporcionada o revisada por el
ICC. En aquellas comarcas limítrofes con
Aragón y el País Valenciana en las que el mapa
cubre buena parte del territorio externa a
Cataluña, de las cuales no se disponía de toponimia, se ha efectuada una recopilación de
campo a escala 1:50 000 para completaria.
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El formato de trabajo son las hojas correspondientes a la división del MTN 1:50 000 y
la selección de toponimia para cada comarca se
hace en función de esta división; se selecciona
toda la toponimia de cada hoja aunque solo sea
una parte de la comarca la que quede incluida
dentro de la hoja que se trabaja. Una vez acabada la selección y la situación de los topónimos, se efectúa una revisión final de la hoja.
Este proceso sirve para homogeneizar el conjunto de la hoja, compro bar enlaces entre diferentes partes seleccionadas y dar un criterio de
conjunto. Esta revisión final definitiva también
significa un control de calidad de la selección y
de la situación de la toponimia antes de dejar la
hoja a punto para la informatización.
La media de topónimos seleccionados por
hoja 1:50 000 es de 700-750, lo que supone una
media de unos 2 000 topónimos por hoja comarcal, dependiendo de la comarca y del volumen
de información que aporta la base planimétrica.
Otros documentos
En otros tipos de cartografia que se trabaja, donde los documentos varían tanta por el
cambio de escala como por el tipo de mapas
(cartografia de base o temitica), la toponimia
se adapta a las finalidades del mapa. Así, en un
mapa temitico, es prioritario el tema que trata
el mapa, por lo que la toponimia ha de ser minima, y a de dar únicamente los elementos de
situación y orientación que reclame el mapa.
Igualmente, para otros documentos con escalas poco habituales creadas en función de la utilidad del mapa, la selección ha de seguir los
mismos parimetros que se tienen en consideración en el momento de diseñar el modelo de
selección toponímica a seguir: justificación del
topónimo seleccionada, información sobre el
territorio en función del tipo de mapa del que
se trate, orientación y claridad.

Conclusiones
Como se ha podido ver en este artículo,
la toponimia en cartografia no se define simplemente como una parte de la toponimia en
general, entendida exclusivamente como una
rama de la lingüística, sino como una disciplina, las posibilidades de aplicación de la cua!
alcanzan intereses diversos relacionados especialmente con la cartografia. La aplicación practica y concreta de la toponimia en la cartografia,
lejos de acotar sus perspectivas, amplia y dimensiona su campo de estudio al relacionaria con
todos los procesos que configuran la producción cartogrifica y con todos los elementos
que, a su lado, forman un documento cartogrifico y actúan en el proceso de percepción
de la cartografia.
El concepto de toponimia, en los procesos de producción de cartografia, se encuentra
estrecharnente vinculada a otros conceptos bisicos en la elaboración de un documento cartografico, como pueden ser la escala del
documento que la ha de contener, el tipo de
documento, la tipografia que se asignari a cada
topónimo, los condicionantes de edición grafica, el tipo de soporte del documento, etcétera. Por eso, el tratamiento que recibe la
toponimia, excepto la univocidad del nombre
que se mantiene invariable en cualquier documento, considera estas variables a las que se
encuentra vinculada y condicionan la presencia o ausencia del topónimo, el aspecto o la
disposición sobre el mapa.

Igualmente, al lado de otros elementos
que configuran el documento cartografico, la
toponimia representa un extenso banco de
datos que, mis alli de complementar la información planimétrica, aporta un tipo de información única y diferenciada, de otro modo
difícil de encontrar directamente sobre el territorio por parte de un usuario desconocedor
dellugar cartografiada: la mayoría de elementos
reales que aparecen en el documento (altimetría, planimetría, usos del suelo, simbología
especial ... ) puc:;den ser identificables y reconocibles sobre el terrena; la toponimia, en
carnbio, solarnente se encuentra sobre el mismo
terreno en un porcentaje muy reducido (los
letreros de la red viaria son el paradigma). El
acceso habitual a la mayoría de nombres de
Jugar de un area desconocida se produce a través de la cartografia. Como se ha apuntada
anteriormente, la base de un documento cartogrifico es representación del territorio, mientras que la toponimia, como la simbología en
general, es información.
La gestión actual de la toponimia, mediante la creación de bases de datos toponímicas,
permite traspasar los imbitos estríctamente cartogrificos y convertirse en una fuente destacada de consulta y orientación en campos o
disciplinas diversas, mis alia de una utilización
estríctamente documental. La aplicación de las
utilidades descritas a instrumentos actilales de
gestión y planificación del territorio, como pueden ser los sistemas de infomución geogrifica, confiere a la información toponímica una
importancia bisica e imprescindible en el desarrollo de cualquiera de estos instrumentos.
La toponimia en el ICC se entiende como
una base dinimica y abierta que permite ofrecer
infomución y actualizarla. Este hecho representa una aportación importante en la conservación
y difusión de la toponimia como parte integrante del patrimonio cultural del país. Pese a todo el
trabajo realizado hasta ahora (recopilación de
campo, detección de errares, continuidad territorial, coherencia, homogeneización), la labor no
se puede considerar finalizada. Hace falta analizar los topónimos desde una perspectiva tal vez
menos pcictica o directa, pero sí totalmente necesaria, en el sentido de ir incluyendo todos los
matices que hagan falta para poder disponer de
una base lo mis correcta posi ble. Para conseguir
este objetivo, la labor propia del ICC no es suficiente, sino que ha de contar con el apoyo de
otros organismos y particulares que, como usuarios de cartografia, puedan contribuir a la detección de errares y hagan llegar las enmiendas o
adiciones necesarias para mejorar la información.
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Introducción
Los municipios constituyen la unidad basica de la delimitación territorial de Cataluña a
partir de los cuales se organizan los limites de
las unidades administrativas territoriales superiores, como la comarca y la comunidad autónoma, de tal manera que no existe ninguna
unidad territorial superior formada por sectares parcial es de municipio. El anilisis de la delimitación municipal es, en consecuencia, el eje
fundamental para una interpretación correcta
de la actual estructura administrativa y territorial de nuestro país.
El número de municipios y los limites de
los térrninos municipales han ido cambiando
con el transcurso del tiempo. Son elementos
dinamicos, fruto de la propia evolución socioeconómica y politico-adrninistrativa: anex:iones,
segregaciones, crecimiento urbano, continuidad
territorial y muchas otras, hechos que han ido
modificando la organización del territorio. El
resultada de todos estos cambios ha configurado la división municipal actual, no exenta de
problemas e incluso de ciertas disfunciones, que
con el tiempo van resolviendo las diferentes
adrninistraciones.
Ante este hecho no es difícil entender el
interés que el institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC) tiene, desde su creación , por conocer la
realidad de la delimitación municipal de nuestro país. Con todo, para disponer de una auténtica herrarnienta de analisis territorial hace falta
conocer todos los expedien tes de delimitación
municipal vigentes, interpretar su infonnación,
trasladarla sobre una cartografia precisa y, por
último, inventariar el estado de las fichas y
situarlas fisicamente en el territori o , hecho que
en el argot técnico se denomina " monumentar" . Estos tres puntos son basicos para la recuperación y normalización de la delimitación
territorial de nuestro país.
El ICC, como organismo autor de la cartografia oficial de Cataluña, ha de conocer los
limites municipales del territorio y la precisión
de los mismos para representarlos coherentemente en sus bases y documentos cartograficos. Por otra parte, el ICC , dentro del capí tul o
de delimitación, tiene como funciones dar
soporte técnico a la demarcación municipal y
comarcal , tal como dispone el Reglament de
Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals.
Para poder complimentar el Decreto, se consideró imprescindible disponer de la documentación de delimitación municipal existente
en el Instituta Geografico Nacional (IGN) , en
Madrid, y a tal efecto se finnó un convenio de
colaboración con fecha 9 de Mayo de 1988
entre ambas instituciones que pennitía la recopilación, por parte del ICC, de los expedientes de delimitación municipal de Cataluña.
Paralelamente se llegó a un acuerdo con la
Direcció General d'Administració Local (DGAL),
del D epartament de Governació de la Generalitat de Catalunya, para financiar conjuntamente este proyecto. El convenio fue firmado
el 19 de Mayo de 1988.
La finalidad de este artículo es, de un lado,
explicar el método u tilizado para llevar a cabo
esta recopilación y hacer un analisis de cua! es
la situación actual de las líneas de los limites
municipales en nuestro país, y, de otro, mostrar, desde una perspectiva técnica, el significada y la importancia para Cataluña del
conocimiento de los expedientes de limites
municipales y muy especialmente de la correc-

ta interpretación que se haga, hecho que permitira, en el futuro, cubrir los déficits históricos que nuestros administrados y nuestra
administración han sufrido tradicionalmente.
No obstante de entrar en el desarrollo del
artículo, hay que hacer una serie de precisiones conceptuales necesarias para comprender
y valorar la labor que se ha realizado.
Las entidades locales son elementos de la
organización territorial del Estado. Según las
competencias que tienen atribuidas, èada entidad gestiona con autononúa los intereses propios de su colectividad. Por lo que se refiere a
Cataluña, la Ley 8/ 1987 Municipal y de
Régimen Local de Cataluña establece que "los
municipios y las comarcas son los entes locales
en que se organiza territorialmente la Generalitat
de Catalunya" . Ademas, la Ley reconoce otras
entidades locales: las entidades municipales descentralizadas, las entidades metropolita nas y las
mancomunidades de municipios. En este marco
legal, se entiende por Entidad Local Territorial
(ELT) toda administración pública de cadcter
territorial. Así, en Cataluña tienen esta condición el municipio, la comarca y la provincia,
esta última desde un punto de vista estatal. Pese
a todo, desde la perspectiva de la fijación de
límites territoriales, la única entidad considerada es el municipio, dado que las demarcaciones supramunicipales se ajustan siempre a
las establecidas por los municipios.
Una línea límite siempre relaciona dos entidades local es territorial es y establece la frontera territorial y administrativa que hay entre
aquéllas. El objeto de delimitación es siempre
el municipio y se hacen tantos levantamientos
de línea límite como municipios limítrofes
tenga, de tal manera que cierre totalmente el
perímetro del término municipal. Para cada
linea limite se precisa recoger digitalmente toda
la documentación existente en el archivo del
IGN; por tanto, se captura la evolución histórica que haya tenido la línea, independientemente que sea o no vigente en la actualidad.
Así, desde una perspectiva actual, nos encontramos con los siguientes documentos:
Líneas de térrnino que fijan la delimitación
territorial de municipios actuales, oficialmente reconocidos.
Otras lineas lírnite no vigentes como son: antiguas lineas lírnite que corresponden a delimitaciones que fueron vigentes en a1gún momento
histórico, pero que ahora no ex:isten, y limites
interiores que delimitan parte del territorio
integrada en un municipio contigua.
La línea limite de ténnino es la línea límite stricto sensu y de interés prioritario en este proyecto de recopilación; pese a todo, es importante
tener constancia del resto de lineas límite, no
tan solo como patrimonio histórico-documental, sino también como objetivo practico. Estas
líneas limite recogen fundamentalmente la delimitación de antiguos municipios que, a veces,
coinciden con lineas limite de entidades municipales descentralizadas actuales, tipo de entidad oficialmente reconocido y que requiere
una identificación territorial.
Hay, ademas, unos documentos asociados
a una linea limite que son: el acta de deslinde,
el cuademo de campo de línea límite y la cartografia correspondiente.
El acta de deslinde es un documento formal
con fuerza jurídica, que constata la definición
de la linea de térrnino y la situación de los mojo-
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nes comunes de los térrninos municipales correspondientes, resultado de los acuerdos tornados
en un momento deterrninado. Su contenido
es decisivo en todos los trabajos relacionades
con la jurisdicción municipal, por lo que su
descripción ha de responder a criterios de m:íxima precisión.
El reconocimiento de la línea límite y las
operaciones de amojonamiento se han realizado siguiendo el manual Instrucciones para llevar
a cabo el serialamiento de los términos municipales.
De las operaciones efectuadas se levanta acta
detallada y firmada por las comisiones de los
ayuntarnientos afectades y el personal de la institución encargada de hacer la operación.
Ademas de la firma, cada hoja lleva el sello de
los ayuntamientos interesados, así como el del
organisme que realiza la operación. Los ayuntarnientos implicados en la operación previamente tendran que ser citados, y habr:ín tenido
que asignar a los técnicos o personal que ha de
asistir. En el acta es necesario que conste cualquier incidencia, así como la incomparecencia·
de alguna comisión.
El acta describe todos los mojones comunes a dos o mas térrninos municipales y la línea
límite entre cada dos mojones consecutives,
expresando si alguna de éstos es a la vez común
a algún térrnino vecino, así como el nombre
de éste y del municipio a que corresponde el
acta. Las actas describen los siguientes aspectos
formales de las líneas y de los mojones:
Objetivo que constituye el mojón (mojón
común a dos o mas térrninos) .
Naturaleza (tipo de material).
Como se encuentra situado (vertical, oblicuamente, empotrado, etc.).
Forma de su parte visible.]
Dimensiones precisas.
Señales grabadas con sus medidas y caracteristicas.
Nombre dellugar.
Situación topografica.
Nombre de los propietarios vecinos y usos
del suelo del Jugar, con referencia a los respectives ayuntamientos.
Puntos de referencia, explicando qué se ve.
Distancia al mojón anterior.
Visibilidad o no del mojón anterior o de una
mira situada sobre el mismo.
Descripción de la línea de término entre el
mojón de qué se trate y el anterior.
Por sus caracteristicas, es preciso diferenciar diversos tipos de acta: el acta de deslinde
vigente, el acta adicional de anulación total o
parcial, documento donde queda reflejada la
modificación tanto de la línea límite como el
cambio de nombre de alguno de los municipios, y el acta de ratificación de deslinde de una
acta previa que generalmente confim1a un deslinde que fue reconocido de manera provisional. La realización de una nueva acta anula la
anterior, i queda como vigente la última acta.
Las relaciones que se establecen son:
Toda línea tiene una acta que la reconoce.
La linea lírnite del térrnino municipal se reconoce y puede constar como acta independiente el tramo correspondiente a un enclave.
Analogamente, la linea limite puede recogerse en dos o mas tramos levantados en actas
independientes.
Toda acta puede tener una o mas actas adicionales que reflejen la evolución de la linea
límite.

Si el acta de deslinde esta anulada y la línea
límite se mantiene, ha de haber una nueva
acta que la defina.
Si el acta levanta un reconocimiento provisional de la línea límite o no reconoce algún
mojón, pueden existir las respectivas actas
de ratificación y de deterrninación del mojón.
Toda acta puede ser objeto de una copia y
toda linea límite puede haberlo sido de un
doble deslinde.
El cuademo de campo de la línea límite es el
documento donde numéricamente queda definida la línea límite mediante ellevantamiento
topografico o bien el replanteo de la línea límite entre dos Entidades Locales Territoriales
(ELT). El cuademo, ademas de los c:ílculos de
las operaciones para realizar ellevantamiento o
replanteo, y fijar las coordenadas de los mojones así como de la línea límite, consta también
de croquis, que ayudan a situarse. Estas operaciones se realizan, normalmente, una vez se ha
firmado el acta; al mismo tiempo, dado que
antes de firmar el acta se ha efectuado un reconocirniento in situ donde se han fijado los mojones y se han situado, la labor se reduce a hacer
los c:ílculos pertinentes para dar coordenadas a
los mojones.
Hay que diferenciar tres tipos de cua dem os:
cuademo de campo de línea limite, cuademo de
campo anulado y cuademo de rectificación que
modifica total o parcialmente ellevantamiento del cuaderno anterior.
Cada acta se acompaña de un cuaderno
del itinerario de la línea límite recorrido y en
el caso de las elaboradas por el IGN, ademas se
incluye una copia literal de los mojones de tres
o mas térrninos y un extracto de la descripción
del resto de los mojones y del recorrido de la
línea limite entre cada dos de éstos, acompañado de un croquis de la línea límite.
Los cuadernos de campo van acompañados de cartografia a escala 1:20 000 y 1:25 000.
En es te soporte cartografico estan representadas las líneas límite, hay situados los mojones
y las bases que se han utilizado . Normalmente
esta información se encuentra en las planimetrías, pero en otros casos la planimetria y
la altimetria se encuentranjuntas en un mismo
soporte. El documento cartografico esta asociado a una ELT , y toda ELT puede ten er mas
de un documento.
En el archivo del IGN hay tres tipos de
documentes cartograficos que dependen de su
contenido: planimetria, altimetria y plano de
población. Al mismo tiempo , el tratamiento
no es homogéneo para todo el territorio y hay
que diferenciar:
Cartografia a nivel municipal: cada entidad
consta de los tres documentos cartograficos
independientes. Dentro de este grupo hay que
distinguir la cartografia levantada por el IGN,
donde las planimetrias y altimetrias estan a
escala 1:25 000 y los pianos de población a
1:5 000; con este proceclirniento ha sido realizada la cartografia de las provincias de
Barcelona, Tarragona y parte de las de Lérida
y Gerona. Y cartografia levantada por el Estado
Mayor del Ejército, con planimetria y altimetria a escala 1:20 000 y pianos de población a 1:5 000, que se ha utilizado para
representar gran parte de la provincia de Gerona
y un pequeño sector del norte de 1a de Lérida.
Cartografia por areas del territorio: el objeto cartografiado no es el municipio, sino el

territorio, que se trata de manera continua
y no aislada. El trabajo se organiza siguiendo las hojas del MTN 1:50 000. Esta cartografia ha sido levantada por el IGN y las
escalas de trabajo son 1:25 000 para la planimetria y altimetria y 1 :5 000 para los planos de población. Con este tipo de cartografia
se ha cubierto aproximadamente la mitad
oriental de la provincia de Gerona y una
franj a de la provincia de Lérida, que ocupa
gran parte del territorio de las comarcas de
la Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà
y Alt Urgell.
Los antecedentes de la delimitación
territorial
Fue a mediados del siglo XIX cuando, con
motivo de dar cumplimiento a la Ley de 5 de
Junio de 1859 y al Real Decreto de 20 de
Agosto del mismo año y aprovechando los trabajos topograficos y parcelarios del catastro, se
vió la necesidad de fijar los límites territoriales
de las entidades de población de España. Sin
embargo, fue en el último terci o del siglo XIX,
con la publicación del Decreto de 23 de
Diciembre de 1870, que dictaba el amojonamiento de los municipios, cuando se iniciaren
las operaciones de delimitación municipal,
dejando clara la importancia del ayuntamiento por lo que se refiere a la estructura territorial y administrativa del Estado.
Un primer elemento a considerar es el del
número de municipios, que no ha dejado de
disminuir. De los aproximadamente 2 100
municipios que Cataluña tenía en 1810 pasa a
1 806 en el año 1857; hay que decir en este
sentido que la agregación o fusión de municipios no fue homogénea en todo el territorio
catalan, y que esta disminución afecta sobre
todo a las comarcas central es y septentrionales.
En los años sesenta y setenta del siglo xx hubó
nuevas anexiones y fusiones que afectaren sobre
todo las comarcas leridanas. Con las últimas
modificaciones, actualmente Cataluña se organiza territorial y administrativamente en 943
municipios (año 1993) y 41 comarcas.
Los trabajos de delimitación se hicieron
con ellevantamiento topogr:ífico de cada término municipal. El reconocimiento de la línea
de térrnino y su amojonamiento se realiza amparandose en la Ley, para la publicación del Mapa
Topogra.fico Nacional, de 30 de Septiembre de
1870, y la de 23 de Marzo de 1906 sobre la
formación del Catastro parcelario de España.
La formación del mapa, encargado inicialmente
al Depósito "de la Guerra, hajo la dependencia
del Estado Mayor por el Real Decreto de 21
de Agosto de 1866, pasó a la Dirección de
Estadística una vez derogado este Decreto por
el de 4 de Enero de 1870.
El 12 de Septiembre de 1870 se refonnaron la bases del Servicio Geogcifico y Estadistico
con la creación del Instituto Geogr:ífico Nacional,
que por Decreto de 19 de Junio de 1873 se
denominó Instituto Geografico y Estadístico.
Entre sus funciones estaban los trabajos geodésicos, topogr:íficos y catastrales. Por Real Decreto
de 20 de Febrero de 1922 el Instituto Geogcifico
se desligó del Estadistico, y en 1925 se llamó
Instituto Geogr:ífico y Catastral, pasando a ser
el Instituto Geografico Nacional por Decreto
de 28 de Octubre de 1977.
Estos cambios de organismes y de nombre se ven reflejados en los documentos de delimitación; en cualquier caso los documentes son

oficiales y vigentes. A partir de ahora, cuando
este articulo quiera referirse a cualquiera de estos
documentes se hablara siempre del IGN.

LA delimitacíón municipal en eliGN
El proceso de formación y publicación del
Mapa Topogrófico Nacional (MTN) a escala
1:50 000 se rei..liza a partir de las minutas levantadas a 1:25 000 de todo el territorio. Es te recubrimiento se llevó a cabo desde el año 1875
hasta 1966 y fue realizado por el lnstituto
Geogd.fico Nacional en colaboración con el
Servicio Geografico del Ejército. Por lo que se
refiere a Cataluña, este último organisme, por
medio del Depósito de la Guerra, Comisión
Geografica del Noreste de España, realizó el
levantamiento del norte de las comarcas de
Lérida y de aproximadamente la mitad oriental de las comarcas gerundenses.
Las competencias del IGN en materia de
delimitación fueron realizar las operaciones de
deslinde de las líneas límite municipales del
Estado y levantar las acras correspondientes.
Tenian que firmar el acta todos los afectades
que previamente habían sido citados y, por
tanto, tenían que asistir el día de la redacción.
Todos los ayuntamientos afectades así como el
gobernador de la provincia debía de tener una
copia del ejemplar original que quedaba en el
IGN. Los térrninos que debían constar en el
acta y cómo se debían realizar las operaciones
de campo estan debidamente recogidos en el
manual lnstntcciones para llevar a cabo el señalamiento de los términos mrmicipales, redactado por
el IGN, para dar cumplimiento al Decreto de
23 de Diciembre de 1870. De este manual de
instrucciones se han hecho diferentes versiones a lo largo de los años 1878, 1907, 1920 y
1954, con la finalidad de actualizarlo, si bien
el contenido y la forn1a se han mantenido.
Con el transcurso de los años la serie experimentó diversas modificaciones a causa, sobre
todo, de la evolución de las técnicas topogdficas. Para ellevantamiento se utilizaron métodos
de topografia clasica y fotogrametria, por lo que
los calcules de los cuademos de campo son diferentes teniendo en cuenta el período y el organismo que los realizó; así mismo, por lo que se
refiere a las acras también hay pequeñas modificaciones y adaptaciones. Sin embargo, estas modificaciones puntuales respetan siempre la forma y
las premisas fundamentales de contenido.
En cuanto a los municipios fronterizos, las
competencias sobre las líneas límite que afectan
deslindes entre países han estado adscritas .al
Ministerio de Asuntos Exteriores, y por tanto
las operaciones eran competencia exclusiva de
las comisiones intemacionales. Pese a todo, este
organismo tenía que dar una copia, tanto del
acta como de las operaciones y cartografia correspondiente, al IGN. Desgraciadamente, esta documentación no se ha encontrada en los archivos
del IGN. en este sentido, hay que decir no obstante que esta competencia sigue siendo de ambito estatal.
El archivo de doctlmelllación de delimitación deliGN
En el archivo de documentación de límites del IGN se encuentran todos los documentes que han servido de base para la elaboración
del MTN: abtas de delimitación, cuadernos de
líneas límite, cuademos de triangulación, cuademes de nivelación, cuadernos de poligonación, cuadernos de itinerarios planimétricos,
croquis de campo, calcules de triangulación,

calcules de coordenadas, reseñas de vértices y
cartografia. Todos estos documentes del archivo topografico se encuentran reseñados en los
libros de registro, en los cuales, para cada término municipal, figuran los documentes disponibles y su localización en el archivo.
Los documentes se encuentran archivados en legajos y en su organización hay que
diferenciar dos situaciones que responden al
propio sistema de trabajo utilizado en ellevantamiento topografico: unidad térrnino municipal y unidad hoja esrandar del MTN. Cuando
los trabajos se realizaron por térrnino municipal, que es el caso mayoritario de Cataluña,
todos los documentes se archivaron por municipios, identificades por el nombre de los mismos; en caso ·contrario, los documentes se
archivaron en carpetas identificadas por el
número de hoja del MTN. En esta modalidad
se encuentran tanto documentes elaborades
por el IGN como los realizados por el Estado
Mayor. Hay que remarcar, no obstante, que
las-actas de deslinde siempre figuran en legajos
por municipios organizados analogamente a la
descripción anterior para los trabajos por municipio, siendo la autoria siempre del JGN. Los
documentes cartograficos se encuentran archivados indistintamente en las dos situaciones
anteriormente descritas.
Los principales inconvenientes de este sistema de archivo son el tiempo que suele transcurrir entre la petición y la obtención de la
reproducción, ya que previamente hay que buscar la documentación, ademas de la continua
manipulación de unos originales de insustituible valor, con el consecuente deterioro pese al
indudable cuidado con el que se tratan, así como
la posibilidad de pérdida de originales irremplazables. Estas circunstancias fueron deterrninantes a la hora de decidir qué sistema de
recopilación y de archivo se utilizaría para recoger la información de Cataluña.
El IGN es también el organisme encargado de la publicación y conservación del Mapa
Topogrtyico Nacional a escalas 1:25 000 y 1:50 000,
y el depositario de los documentes originales
de los levantamientos topogd.ficos. Así en el
archivo de este organisme se encuentran, entre
otros, los documentes imprescindibles para realizar un replanteo de la delímitación: acras, triangulaciones, cuadernos de campo y la cartografia
a 1:25 000 que los acompañan. Éstos son los
documentes basicos de delimitación correspondientes a los trabajos que llevó a cabo el
IGN. Los realizados por el Servici o Geogdfico
del Ejército constan de una acta donde estan
incorporades los calcules de trabajo de campo;
las observaciones realizadas por este último organisme estan hechas con teodolito y no con brújula, y los itinerarios estan enlazados con los
vértices geodésicos. La cartografia realizada es
a escala 1:20 000.
La metodología desarrollada
Antes de iniciar la recopilación de la documentación que se acaba de detallar se hizo un
vaciado de toda la información que disponía el
IGN . Esta labor se realizó duran te el año 1988.
En esta primera fase se elaboraren unas fichas
donde se recogían para cada municipio de
Cataluña todos los documentes asociados y su
localización en el archivo; este fichero permitía agilizar la búsqueda de cada documento y
obtener una valoración del conjunto de información disponible, así como facilitar la selec-

ción de los documentes que interesaban para
el proyecto. Previamente a esta selección, se
realizó también un ana!isis de todos los documentes que pertenecían a un municipio en
concreto, y éstos son los que sirvieron para la
definición de los pad.metros de recogida.
Un problema importante fue la falta en el
archivo de algunos documentes considerados
imprescindibles; una posible explicación de esta
pérdida es la propia estructura del archivo y el
hecho de trabajar con documentes originales.
La falta de estos documentos se ha intentado
sustituir con la recopilación de otros que permiren reconstruir la línea límite.
Para llevar a cabo la recopilación de la
información se han desarrollado dos aplicaciones informaticas, una para la captura de la
documentación del IGN y otra de consulta
que perrnite trabajar con la documentación
recopilada. En cuanto a la captura de la información , los sistemas de reproducción se especifican mas adelante; la recopilación digital se
ha utilizado para documentes con información textual y numérica, y los documentes cartogr;íficos y los croquis realizados por el Estado
Mayor se han reproducido, de momento, fotograficamente.
Hay que insistir, no obstante, en que el proyecto no se limita a una reproducción de los
documentos con un sistema de captura de imagenes mas o menos sofisticada, sino que este procesc se integra como parte documental de un
banco de datos de cad.cter territorial sobre el
contenido de la línea límite, su evolución o incidencias e, incluso, sobre el térrnino municipal
que previamente se ha tenido que seleccionar.
Este banco de datos se plantea como un fichero
abierto y dinamico que perrnite la actualización,
tanto por lo que se refiere a la información alfanumérica como para el desarrollo documental
que se pueda realizar posteriormente.

LA documentación de delimitación territorial
Tal como ya se ha mencionada, la delimitación territorial basica es la del término
municipal, siendo la evolución histórica del
municipio y sus alteraciones las que han generado un gran número de documentes que recogen líneas límite entre entidades que hoy no
son municipios y que tampoco tienen la condición de otro tipo de entidad territorial que
reconozca la Ley, como es el caso de antigues
municipios anexados o fusionades. Así, ademas de recoger las lineas límite de las entidades locales territoriales hoy vigentes: municipios
y entidades municipales descentralizadas, ha
sido necesario codificar las líneas existentes en
la actualidad: antigues municipios, lineas interiores, lineas de anexión, etc., por lo que se
han documentada como ELT funcionales. Esta
categorización responde únicamente a la necesidad de recopilar ELT no vigentes, y hacía falta
diferenciarlas de las ELT oficiales en la actualidad, que son las que figuran en la "Lista de
los nombres oficiales de los municipios de
Cataluña, de sus unidades de población y de
las entidades municipales descentralizadas" ,
publicada por el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, número 1 101,2-2-1989 (Orden
de 20 de Diciembre de 1988).
De toda la documentación disponible en
los legajos se ha recopilada la documentación
basica para delimitación. A priori en esta documentación se encuentran las actas de deslinde,
los cuadernos de campo y la cartografia corres-

pondiente; no obstante, dada la falta de algunos de estos documentos, se ha recopilado otro
tipo de información para poder reconstruir la
linea límite en los casos necesarios.
El método de recopilación
El trabajo de recopilación se inició el
año 1989 y se finalizó en 1992. Las labores
se dividieron en: selección de la información
y escaneado.
Del volumen de información que hay en
los legajos se tuvo que escoger la documentación propia de la delimitación. Por las características del archivo, la cantidad de actas, de
actas adicionales, de actas de anulación total o
parcial, y para poder asegurar que la información que se recopilaba era completa y no quedaban partes de línea limite sin documentar, se
tuvieron que leer todos las actas y cuademos y
reconstruir, mediante croquis, todos los límites municipales, para cada una de las líneas limite. Paralelamente a esta labor se introducía la
docu~entación, es decir, se escaneaba. El equipo hardware que se utilizó para escanear la
información fue:
un esciner en blanco y negro de medida A3,
pero ajustado a un formato de 35x23 cm,
con una resolución de 400 dpi,
una lectora óptica para cartuchos magnetoópticos regrabables con capacidad para 650
Mbytes, lo que supone una media de 1 404
im:ígenes por cada cara, considerando una
capacidad media de 250 Kbytes por imagen,
un monitor de visualización de 1 650x2 040
pixels,
un PC-AT IBM de 8 MHz con una placa
de compresión-expansión y una de visualización.
La reproducción de los documentos se ha
realizado mediante una aplicación de captura de
datos que pennite la recopilación de actas y de
cuademos de campo. La documentación consiste en recoger ciertos datos alfanuméricos que
identifican el documento (fecha, titulo ... ). La
recopilación pennite obtener im:ígenes escaneadas de cada una de las p:íginas que configuran
el documento. La imagen escaneada se visualiza por pantalla con herramientas preparadas para
este efecto (ampliación de la imagen y desplazamientos verticales y horizontales), para analizar si la digitalización es adecuada. Una vez la
imagen se considera aceptable se registra en un
dispositivo de almacenamiento. La aplicación
relaciona los ficheros de imagen con la información alfanumérica del documento al cua! pertenece. Adem:ís, la aplicación pennite revisar la
información alfanumérica y modificada en caso
que se detecten errores, y también tiene herramientas para revisar las imagenes y añadir, suprimir o sustituir paginas cuando se crea oportuno.
Esta aplicación se ha desarrollado sobre
PC. La digitalización de las im:í.genes se ha realizado con un esciner que pennite parametrizar con siete niveles de intensidad. Dada la
cantidad de espacio que ocupa una pagina escaneada, 2 Mbytes, para reducir su volumen también dispone de una placa para realizar la
expansión-compresión. La compresión esta
implementada por hardware y es unidimensional (tipo CCITT grupo 4). El factor de
reducción del tamaño del fichero en tiempo
de compresión depende directamente de la
densidad de información. La imagen comprimida se almacena en discos magneto-ópticos
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regrabables. La visualización de los datos, en
tiempo real y en un monitor grafico de alta
resolución, es acelerada por una transferencia
basada en un bus de alta velocidad (conexiones
rapidas) entre la placa de compresión-expansión y la grafica que espera estos datos. Todo
esto regido por un programa desarrollado en
lenguaje e que, ademas de recoger los datos
alfanuméricos, accede a los controladores del
esciner, de la placa de visualización, de la placa
de compresión-expansión y del disco óptico.
Ademas, este programa permite digitalizar,
visualizar, comprimir, expandir, grabar y leer
imagenes, manteniendo siempre la relación con
la información alfanumérica.
La reproducción de los documentos se ha
estructurado con la aplicación inform:ítica que
permite, mediante unos menús, acceder a la
información que se quiere ver por el monitor
o imprimir.
Esta aplicación sigue un esquema teórico
y lineal. La línea límite es el eje entorno al cua!
se ha organizado y estructurado la reproducción de los documentos, y la aplicación informatica se ajusta a un esquema teórico: toda
línea límit e relaciona dos ELT, lleva asociada
una acta y toda acta lleva asociada, como rninimo, un cuademo de campo. Los íterns de información considerades en cada línea son el
documento acta y el documento cuaderno. Los
atributos considerades para cada acta son: el
tipo de EL T, el código de las dos entidades que
configuran la línea, el título del acta (formado
por el nombre de las dos ELT) y la fecha de
realización del documento. El cuaderno de
campo va vinculado con la correspondiente
acta y sus atributos son: el título y el número.
En cuanto a la recopilación propiamente
dicha, el objeto de la recopilación son los documentes que solamente pueden ser tipo acta o
tipo cuademo. Se entiende por unidad de recopilación el documento o grupo de documentes que constituyen un único elemento en
cuanto a su almacenamiento y posterior recuperación, es decir, que esta dotada de identificadores exclusivos para el conjunto de sus
im:í.genes que conforman un todo unitario e
independiente.
Una vez se han introducido los datos significatives de unidad de recopilación se procede a la captura de sus im:ígenes. Los criteri os
de recopilación han sido reproducir las p:í.ginas de los documentos con la m:í.xima definición posible, cosa difícil de conseguir por el
hecho de tratarse de originales antiguos. El estado de conservación de la mayoría es muy malo,
por el paso del tiempo y el uso que se ha hecho;
se trata, en la mayoría de los casos, de documentes escritos a mano y su lectura se hace
difícil, incluso directamente del documento
original. Así, cada p:ígina, que al mismo tiempo constituye una imagen, ha precisado escanearse con los par:í.metros de intensidad
adecuados a la propia lectura, recibiendo cada
imagen un tratamiento individualizado, lo que
ha comportado un aumento considerable de
tiempo. A menudo, antes de grabar una imagen era necesario visualizarla m:í.s de una vez,
para buscar la imagen óptima.
La estructura de la consulta

La aplicación adicional o de consulta permite recuperar de diversas mal)eras la información recopilada. Est:í. programada también
sobre PC, con una base de datos relacional

(ORACLE) desarrollada con lenguaje C para
trabajar con im:í.genes.
La base de datos tiene almacenada la información alfanumérica de los documentos y permite acceder a la información alfanumérica y a
las imagenes por diferentes criterios. Las rutinas
e se encargan de la lectura, expansión, visualización e impresión de las imagenes. El equipo
de hardware es el mismo, el esciner es sustituido por una impresora laser con una resolución
de 300 dpi, que trabaja con emulación de HP
Laserjet y pennite hacer impresiones de las im:ígenes y listados de la información alfanumérica. Esta aplicación tiene como finalidad completar
la información de la primera ficha identificativa con un doble objetivo: agilizar la consulta de
cada documento por medio de su contenido y
la forma en que ha sido recopilada, y, por otra
parte, iniciar un banco de datos, resultado de la
explotación de la información, previamente
seleccionada, que hay en esta recopilación.
La consulta informa sobre los límites de
las entidades locales territoriales de Cataluña,
así como de los datos que estan relacionades.
Se puede obtener información alfanumérica de
los diferentes campos de datos descriptives que
componen las fichas del programa adicional e
información grafica de las imagenes escaneadas (paginas de la documentación) . La información se puede visualizar por el monitor y
también se puede imprimir.
La consulta se estructura en tres niveles:
información referente a municipios, actas de
deslinde y cuademos de linea limite. El acceso
a la documentación se puede realizar mediante el código o el nombre de las EL T correspondientes.
Los datos que se pueden obtener son: información de los actuales municipios de Cataluña,
relación de los datos que tiene asociados cada
entidad local territorial, información alfanumérica de las actas y visualización de cada una
de las paginas. De las imagenes de los documentes se pueden obtener salidas impresas,
individualmente en el momento de la visualización, o agrupadas por documento o por entidad local territorial.
Municipi o
La consulta pennite obtener información
de todos los municipios actuales de Cataluña
en relación a:
nombre oficial actual del municipio,
otros nombres que el municipio haya podido tener con anterioridad,
nombre con el que consta en los documentes de delimitación, ya que a menudo estos
nombres estan castellanizados,
superficie del municipio,
nombre de la capital del municipio,
comarca a la que pertenece,
número de mojones,
información detallada sobre anexiones, incluidas las de los antiguos municipios que integran el actual,
información detallada sobre segregaciones,
participación en :íreas comunales,
enclaves,
entidades municipales descentralizadas,
observaciones generales de los municipios,
campo abierto donde hay da tos sobre la evolución o la historia del municipio, si es el
resultado de una segregación o una fusión ,
como de los problemas o dificultades que
puede presentar alguna de sus líneas.

Acras de deslinde
Ademas de los atributes propios del acta:
código, tipo, nombre y fecha, etc., la consulta de acras pennite obtener información sobre:
el organisme que ha hecho el acta,
la linea limite que recoge, si ésta no coincide con los nombres que figuran en la portada del acta,
las acras que forman la actual línea limite,
cuando ésta figura en una o mas del conjunto de actas que configuran el expediente, o cuando parte dellímite consta recopilado
con otros identificadores,
las acras adicionales que lleva asociada el acta
original, incluyendo información sobre su
contenido,
las anulaciones totales o parciales de las acras
o de la línea límite, también con indicación
del motivo por el cua! se producen,
las nuevas acras levantadas para la línea límite,
otros tipos de acta que forman parte del expediente, como son las de ratificación de una
delimitación, o la situación de un mojón que
no fue reconocido previamente,
los límites de enclaves,
la falta de acta, bien por no haberse encontrado en el archivo del IGN, bien por tratarse de nuevos municipios donde todavía
no se ha efectuado la operación de reconocimiento de mojones,
el número de mojones,
las irregularidades detectadas en los documentes, como los errores de anotación o de
procedimiento.

Cuademos de línea límite
La consulta del cuademo con el itinerario de las líneas límite se estructura de la misma
manera que las acras, el acceso se realiza mediante los dos códigos de las dos EL T, y los atributes son: el titulo y el número. La información
que podemos obtener es:
organisme que ha realizado ellevantamiento,
número de cuademo,
si tiene o no perfil,
número de paginas,
línea límite que recoge cuando ésta no coincide con los nombres de los municipios que
constan en la portada, o bien cuando h01y
incorporada la línea de un enclave,
cuademos que recogen la actuallínea limite tanto por expedientes formados por diversos cuadernos como por aquellos en que
parte de una línea se encuentra recopilada
con otros identificadores,
cuadernos que recogen mas de una línea
límite, especificando de cua! se trata y la pagina donde se encuentra la que buscamos,
falta de cuademo de toda la linea, o bien de
parte de ésta,
irregularidades detectadas,
si se trata de un antiguo limite.

pennite una consulta mas agil, tanto del propio documento como del municipio.
Las ventajas de esta informatización son
evidentes: hay la documentación original almacenada en 33 discos ópticos, lo que significa
que esta archivada evitando, por un lado, el
problema de la pérdida de documentación y
de otro, el volumen de pape! que esta información genera y se puede imprimir en cualquier momento. Es decir, hay una gran cantidad
de información que ocupa muy poco espacio
y ademas, esta clasificada, debidamente documentada y archivada.
. De los discos ópticos originales que se gravaren se han hecho tres copias para el ICC,
una de trabajo y dos mas de seguridad; ademas
también se efectuaren dos copias m:is, una para
la Direcció General d'Administració Local y
otra para el IGN.
Finalizada la recopilación de los documentes sobre líneas límite municipales de
Cataluña existentes en el IGN se ha contado
un total de 7 360 documentes, de los cuales
3 455 corresponden a acras de deslinde y 3 905
a cuadernos de línea límite. Esta información
supone un volumen de 93 535 paginas.
Tal como se ha mencionado, hay algunas
líneas límite que no estan completas, es decir,
no se dispone de toda la información. Las razones son diversas: expedientes que se han extraviado con el paso del tiempo, líneas que no se
han documentado nunca, modificaciones que
no se han contemplado. La falta de información no se puede tratar de una manera homogénea, ya que hay líneas que se pueden
reproducir con otro tipo de documentación
que permite replantear la línea límite . De
hecho, líneas que podrian considerarse problematicas solo hay cuatro, y treinta y dos con
problemas diversos, ya que se dispone de parte
de la documentación. Es preciso decir que no
se han considerado en este recuento aquellas
líneas límite que pertenecen a nuevos municipios y no han sido fijadas, es decir, que no
se han efectuado las operaciones de delimitación pertinences.
La falta de expedientes de delímitación tampoco es homogénea en el territorio; las líneas
problematicas o con fàlta de documentación
parcial o total afectan sobre todo a las comarcas del centro y norte de Gerona y a las comarcas del norte de Lérida.
Para realizar un replanteo de una línea primero ha ce falta analizar los documentes, tanto
el acta como el cuademo, y reconstruir la linea
teniendo en cuenta los apa ra tos con los que se
efectuó, y. a partir de aquí, realizar los caleulos pertinentes y el correspondiente trabajo de
campo para verificar la ubicación dada a los
mojones y confirmar el correcto encaje de la
poligonal.
Actualmente se esti trabajando en la introducción de datos en el ordenador de toda la
información que forn1ara el banco de datos de
los límites municipales de Cataluña. Por otra
parte se esta actualizando la base municipal de
Cataluña a escala 1:50 000, a partir del analisis
e interpretación de las actas y los cuadernos de
campo.

Estado actual
Actualmente el ICC dispone de toda la
información de delimitación municipal de
Cataluña, existente en Madrid, informatizada,
y una base de datos municipal abierta que !e

Conclusiones
El primer objetivo, que era recuperar todos
los expedientes de delímitación municipal referentes a los municipios de Cataluña existentes
en el archivo dellGN, ya es una realidad. Ésta

También se especifican datos de contemdo como los datos y las paginas del expediente, con la finalidad de poder acceder directamente
al documento que interesa sin necesidad de ver
o imprimir todo el documento.

e

era la primera labor que se debía hacer para
poder analizar la situación real de nuestro territori o y hacer una valoración de la situación
actual. Quedan pendientes, no obstante, dos de
las consideraciones que en la introducción ya
se mencionaban: trasladar la información municipal sobre bases cartograficas a gran escala, con
la correspondiente adecuación de los calculos
de las poligonales, dar coordenadas UTM a
todos los mojones y monumentarlos. Para poder
realizar estos objetivos hace falta que las diferentes adrninistraciones implicadas sean conscientes que la situación actual no puede
continuar siendo la única referencia de la delimitación municipal en nuestro país y, por tanto,
hace falta definir un plan de actuación global
sobre este hecho que pennita disponer de u nos
expedientes de delímirqción propios de los tiempos actuales.
Las razones de la situación actual, estin justificadas en su totalidad: destrucción de los mojones
de campo, pérdida de las copias de los expedientes
en muchos archivos municipales, evolución histórica, modificaciones ... ; no es preciso analizarlas,lo
importante es mostrar el largo camino hacia la normalización del conocimiento territorial.
Desde la perspectiva exclusivamente cartografica, es, pues, prioritario analizar la documentación recuperada y realizar el trabajo de
campo con sus correspondientes replanteos para
conseguir, cuanto antes mejor, que el Mapa
topogràfic de Catalunya (MTC) a escala 1:5 000
incorpore las lineas límite y los mojones, con la
precisión que la misma escala exige. Eso pemutiria poder representar las líneas limite de los términos municipales vigentes a grandes escalas, y
tener localizados los hitos con coordenadas UTM.
De esta manera se tendría un conocimiento cartogcifico de las líneas limite mas preciso y. a la
vez, se daria cumplimiento a la realización y
actualización de la base municipal a escala 1:5 000.
Ademas, se solucionaria el hecho que una misma
línea de ténnino municipal aparezca representada con trazados diversos en diferentes documentes
cartogcificos y, por tanto, se evitarian las confusiones que en la actualidad tiene el ciudadano.
La disponibilidad de la base municipal a
gran escala ayudaría a resolver muchos de los
problemas y contradicciones que actualmente
padecen los ayuntamientos y los ciudadanos,
fruto del desconocimiento real de la situación
de las lineas límite, a causa del paso del riempo, la destrucción de los mojones, las modificaciones y los pactos puntuales que se han
realizado entre los ayuntamientos. Por descontado, con esto no se resolverian todos los
problemas de delimitación municipal penclientes; no se entraria todavía en las contradicciones y disfunciones existentes, ni en
problemas concretes de delimitación que tienen algunos municipios catalanes, generades
sobre todo por la misma dinamica de la evolución socio-económica del país y que sin duda
crean problemas de caracter político-administrativo. Pero se daria un paso adelante bastante importante que pennitiria normalizar la base
municipal y, a partir de aquí, iniciar una nu eva
época por lo que se refiere a la delimitación
municipal.
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En Mayo de 1993, el Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC) publicó la primera versión
del CD-Atles de Catalunya, programa interactiva destinada a un pública general, el soporte fisico del cua! es el ordenador. ·
El proyecto se inició durante el otoño del
año 1991; a principios del verano de 1992 ya se
presentó una versión provisional en el marco de
la Exposición Universal celebrada en Sevilla. La
versión presentada en este acontecirniento, y
ubicada en el pabellón de Cataluña durante parte
de los meses de Junio y Julio, si bien era provisional, ya incor¡)oraba la estructura, el diseño y
la mayor parte del contenido que constituye la
actual versión 1.0. Posteriormente, el CD-Atles
de Catalunya también ha si do presentada en jornadas y exposiciones de diversa tipología 1•
El CD-Atles de Catalunya es un atlas de
contenido mixto (general y tem:ítico) sobre
soporte electrónico o digítal. El usuario tiene
acceso a una serie de mapas ya elaborados, que
son complementados con gr:íficos, tablas, figuras, fotografias y textos. Este Atlas representa
un ejemplo de la aplicación de la inform:ítica
en el campo de la cartografia en el cua!, desde
hace años, es una herrarnienta imprescindible
para la realización y presentación de mapas.
Los atlas: concepto y realización
M:ís all:í de la innovación que en nuestro
país significa la presentación del CD-Atles de
Catalunya, por el hecho de estar sobre soporte electrónico, es importante tener presente
que se trata de un atlas. No se pretende aquí
hacer un tratamiento a fondo sobre los atlas, su
concepto, la tipología, el proceso de realización. Pero sí que creemos conveniente exponer algunas cuestiones sobre este tipo de
documento , con el fin de proporcionar elementos que perrnitan una valoración m:ís apropiada del CD-Atles de Catalunya, de un lado
como atlas y, de otro lado, como publicación
electrónica.
Un atlas puede definirse como "colección
ordenada de mapas proyectada como un conjunto, tanta en su finalidad como en su presentación"2. Por tanto, un atlas no es una suma
de mapas, uno detras de otro u ordenados en
apartados, sino que ha de tener unidad y coherencia interna. El esfuerzo de realización es,
por tanta, doble: por un lado, el de cada mapa
en si rnismo y, por otro lado, el de la obra como
conjunto. Cualquier atlas ha de perrnitir esta
doble lectura.
El concepto atlas ha sido aplicada, a veces,
a productos de tipología muy diversa, lejos de
su propio sentida. Entendemos el atlas desde
una perspectiva cartogr:ífica que, a la vez, es la
que consideramos como m:ís valida. Atlas es

uno de los tipos de documentos cartogr:íficos
definidos por la ISBD (CM)'.
Un atlas ha de fijar también un objetivo,
una destinación, y adecuar su contenido y su
lenguaje cartogr:ífico a este objetivo. El lector,
por su parte, también ha de ser consciente del
objetivo que se plantea el atlas que tiene en las
manos; no se puede, pues, descalificar un atlas
por el simple hecho de no responder a aquella que uno le pide. En todo caso, aquéllo que
hay que buscar es un atlas que se proponga el
rnismo objetivo que el lector busca.
La conexión entre ambos puntos hace que
la realización de cualquier atlas requiera un gran
esfuerzo de síntesis y de coordinación. Como
instrumento de comunicación, ha de existir
una conexión entre el ernisor y el receptor,
hecho que origina un compromiso entre el
rigor científica y la demanda.

Tipos de atlas
Los atlas pueden clasificarse a partir de
diversos par:ímetros:
Según el :írea geografica, en universal, nacional, regíonal, urbano, rnixto.
Según el contenido, en geogr:ífico o general, tem:ítico (histórico, econórnico ... ), monogr:ífico, rnixto.
Según el pública al que se dirige, en escolar, b:ísico, general, técnico, etc.
Hasta hace pocos años, un atlas implicaba casi siempre una obra impresa sobre pape!,
o materiales similares, reunida como un libro
o bien fragmentada en secciones u hojas sueltas, coleccionables dentro de una carpeta. Últimamente se ha añadido un último elemento
de diferenciación: el soporte. Con la aparición
del soporte electrónico para la distribución de
productos (bases cartogr:íficas, atlas, enciclopedias, cat:ílogos, guías ... ), fruto de la aplicación de los avances tecnológicos, un atlas
también se puede clasificar:
Según el soporte, en atlas tradicionales y atlas
electrónicos o digítales.
Estas diferentes designaciones y su combinación penniten clasificar cualquier atlas de
una manera simple.

Componentes de un atlas
Como documento cartogr:ífico, aquéllo
fundamental en un atlas es la cartografia, tal
como también se deduce de la definición de
atlas antes mencionada. El tratamiento cartogr:ífico puede venir acompañado por otros elementos gr:íficos -fotografias, gr:íficos, esquemas,
figuras- textos, tablas, fichas, etc. El sentida,
no obstante, de este material es el de com-

Notes:
1. El contenido de dos de las presentaciones se encuentra
en: Massó,J.: "CD-Ades de Catalunya", en]omadas Témicas
sobre Atlas Regionales (comunicaciones en fase de edición).
Jomadas celebtadas en Alcal:í de Henares en Abril de 1993
y organizadas por el Depanamento de Geografia de la
Universidad de Alcala de Henares y la Sociedad Española
de Cartografia, Fotogrametria y Teledetección.
Camps, E., Martí, V.: "CD-Atles de Catalunya", en
Expen"erzdas y Proyectos con Apple Madtttoslt Comunicaciones
presentadas en el I Congreso Macintosh y Educación.
Sèneca Software. Barcelona, 1993.
2. Definición que consta en: lntemational Cartog raphi c
Associa ri on (ICA/ AC!). Multilingual Dictionary ofTeclmical
TemiS in Cartograpl!y. Franz Steiner Verlag GMBH.
Wiesbaden, Alemania, 1973.

Otra definición del témtino: "Colección sistemi tica de
mapas o esquemas cartogr.íficos. Según su alcance los adas
pueden ser generales o universales, nacionales, regionales. Según su temitica pueden ser estrictam ente geogrificos (geografia fisica y política), históricos, económicos,
etc.", en Grau Et~ddopèdia Catalana. Enciclopèdia Catalana

SA. Barcelona, 2a edición (Nov. 1986), 4a reimpr. (Febrero
1992).
3. Nom1ativa para la descripción del material cartogr:ifico,
la versión catalana de la cual es del año 1985: Federació
Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de

Biblioteques. Trad. Anna M. Casassas i Ymben. ISBD
(CM). Descripció bibliogrcifica tlonnalitz ada intemadonal per a
diXuments cartogrlifics. Institut Català de Bibliografia (Institut
Canogr:ífic de Catalunya). Barcelona, 1985.

plementar los aspectos tratados cartograficamente, función a la que se ha de limitar; en
ningún momento ha de constituir el elemento basico de presentación de la información.
La excesiva proporción de otro tipo de material grafico y de textos respecto al material cartogr:ífi co hace que algunas obras que se
autodenominan atlas sean, de hecho, otros productos de tipo enciclopédico o monogr:ífico,
densamente ilustrados con mapas, fotografias,
figuras , etc.
Otra parte esencial es el índice. En un atlas
el lector no solo busca una herramienta para
analizar y comprender los fenómenos geogr:íficos, sinó también para localizar, función esencial de los primeros atlas.
En el caso del índice topot·t!mico, de gran
extensión en los atlas geogr:íficos, la referencia
del topónimo ha de ir acompañada de su localización en el atlas, habitualmente por medio
de un sistema de referencia (coordenadas geograficas, coordenadas de proyección, malla arbitraria) adem:ís de otros elementos de localización
(p:ígina, hoja) y, opcionalemte, de descripción
(tipo de elemento geogr:ífico). En los atlas tem:íticos también ha de existir un índice de conceptos, a fin de perrnitir la r:ípida localización de
cualquier variable tratada.
Con una visión general, éstos son los principales componentes de un atlas. Con la aparición de los soportes electrónicos y las tecnologias
multimedia, las posibilidades de un atlas se enriquecen con nuevos elementos de representación y de uso: im:ígenes en movimiento (vídeo),
sonido, localización autom:ítica de topónimos
y de conceptos, búsquedas selectivas, etc. La
incorporación de estos avances no ha de desfigurar, no obstante, el sentido de un atlas, es
decir, el de un producto en que el componente cartogr:ífico es el principal.

La realización de un atlas
La elaboración de un atlas comienza con
la definición de una serie de aspectos esenciales como el :írea geogr:ífica, el público al que
se dirige, el contenido y su estructuración, el
formato y el soporte de presentación, etc. Son
aspectos interrelacionados y que configurau un
planteamiento teórico inicial que, a menudo,
se ve modificada a lo largo del proceso de realización, en función principalmente de los datos
disponibles.
Selección de la infom1ación
La enorme casuística de la información
disponible y la intervención de diversas persanas en la selección y tratamiento de estos da tos,
aunque estén integrados en un equipo, convierten la realización de un atlas en una labor
compleja.
El primer paso para el desarrollo del guión
previsto es la selección de los da tos disponibles
y de las fuentes de información. En nuestro
contexto, el volumen de datos disponibles es
muy grande, pero al mismo tiempo de tipologia y calidad muy variables. Mencionamos algunos aspectos que se han de tener presentes:
- El modelo ideal seria representar datos relativos a un mismo momento cronológico o
período (en el caso de los aspectos evolutivos) . Pero lo m:ís fi:ecuente es que los datos
de diferentes tipos correspondan a años diferentes; por ejemplo: los censos agrarios y de
población, las últimas versiones de los cuales
son, respectivamente, de los años 1989 y 1991.

Otro aspecto es el distinto nivel de especialización y profundización que reciben las
variables, tanto entre fuentes diferentes como
dentro de una misma fuente de i"nformación;
este hecho es especialmente remarcable con
los datos estadísticos.
La multiplicidad de fuentes que, a veces, provienen de datos sobre un mismo fenómeno en
un mismo :ímbito geogr:ífico, reflejan la disparidad de métodos de recogida y de presentación de los datos; eso lleva a la necesidad de
escoger cual es la fuente que m:ís nos interesa.
Un caso aparentemente parecido al anterior
se da cuando se quiere representar una misma
variable que ha sido recogida con criterios
diferentes según las :íreas geogr:íficas y que,
por tanto, no perrnite ningún tipo de an:ílisis comparativa. Este hecho tiene una especial incidencia cuando los datos provienen
de países diferentes.
Por todos estos motivos, la realización de
un atlas representa un esfuerzo de selección y
de síntesis de la información, proceso que puede
llevar· a rechazar la representación de detemunados aspectos por motivos tan diferentes como
la escasa actualidad de los da tos, la no fiabilidad
de las fuentes , el no responder al mismo hecho
real, etc. El valor de un atlas también se encuentra en la calidad de los datos representados.
Coordinación del equipo de autores
La realización de un atlas es una labor in terdisciplinaria. que requiere la intervención de
un equipo de autores, especializados en conocimientos muy diferentes.
No obstante el principio teórico de unidad y coherencia a nivel de estilo, estructuración y profundización, clara y normalmente
aceptado, y de la existencia de unas pau tas previamente marcadas, son fi:ecuentes las desvia. ci ones respecto al guión previsto. Por esta razón
se hace imprescindible una importante labor de
coordinación del equipo de autores y de revisión de su labor: no ha de extrañar a nadie el
hecho que, entre aquéllo inicialmente presentada por los autores y aquéllo finalmente publicada haya importantes diferencias, fruto de un
constante di:ílogo entre el equipo de autores y
el de coordinación.
La realización de un atlas es un constante
ejercicio de adecuación al objetivo y de mantenimiento de la unidad de la obra, tanto a nivel
de contenido como de lenguaje cartogr:ífico.
Realización gr:ífica
Ellenguaje cartografico en un atlas ha de
tener en cuenta la 'dualidad ya mencionada: la
lectura se lleva a térrnino tanto de un mapa, tomado individualmente, como de diversos mapas
comparativamente, en tanto que colección.
Al tratarse de una colección ordenada y
pensada como conjunto, escoger las escalas de
representación es una cuestión muy importante. Por ejemplo, un atlas dirigido a un público general lo ha de tener especialmente
presente: el cambio de escala requiere un
esfuerzo de interpretación por parte del lector no experimentada; éste, adem:ís, puede
no darse cuenta del cambio de escala o de su
proporción y, por tanto , llegar a interpretaciones erróneas sobre la proporción real entre
:íreas diferentes.
Escoger las proyecciortes, las diferencias entre
las cuales son m:ís perceptibles cuanto m:ís

pequeña es la escala y m:ís grande el territorio
de representación, incide en aspectos como la
interpretación de la dimensión real de los fenómenos representados; según la proyección utilizada, un fenómeno puede parecer m:ís grande
o m:ís pequeño de lo que realmente es. Este
hecho es especialmente perceptible en los planisferios. Por otro lado, el uso de muchas proyecciones puede obstaculizar la lectura
comparativa entre mapas diferentes.
Tanto el objetivo del atlas como cada variable representada son aspectos que se han de
tener muy en cuenta para decidirse por un determinada lmguaje grafico: la simbologia, rotulación, tipo de cartografia (mapas generales,
coropléticos, isopléticos, anamórficos, de flujos, etc.), uso de otros elementos gr:íficos (fotografias, im:ígenes, díbujos, esquemas, gr:íficos,
tablas, etc.) . Ellenguaje gr:ífico puede ser desde
extenso y complejo, si se dirige a un público
especializado, hasta sencillo, si se dirige a un
público general o escolar. Un atlas escolar, por
ejemplo, ha de evitar las leyendas !argas y complejas y los mapas cargados de infom1ación.

Los atlas electrónicos
La finalidad de los atlas electrónicos es presentar un atlas mediante un soporte inform:Ítico. Este soporte -programa y ordenadorofi:ece una serie de ventajas respecto al soporte impreso tradicional:
Perrnite un uso interactiva, una gran movilidad y la posibilidad de establecer múltiples
conexiones entre temas.
Tiene una mayor facilidad en el tratamiento del volumen de datos que se maneja.
Perrnite una actualización r:ípida de los datos
y la incorporación de nuevo contenido.
Pero el entomo inform:ítico también presenta ciertas limitaciones que hay que tener en
cuenta, tanto en la realización como en la consulta de un atlas electrónico:
El hecho que la lectura que el usuario hace
sobre un entomo inform:ítico es, en general, a una velocidad superior y en un orden
diferente al que haría sobre un atlas impreso.
La difusión hoy todavía m:ís grande de pantallas VGA (16 colores), en relación con las
m:ís modernas SVGA (256 colores).
La resolución de pantalla que, en nuestro caso
es de 72 dpi -puntos por pulgada-, resolución que no perrnite la visualización de determinadas medidas de letra y de símbolo.
Todo esto hace que sea necesario presentar la inforn1ación de una manera m:ís simple
en relación con la que se utilizaría en un atlas
convencional impreso: la simbologia, los colores, las tramas y la tipografia han de ser sencillos y menos numerosos. Eso comporta, hoy
por hoy, simplificaciones como m:ís generalización cartogr:ífica, menos información toponímica en los mapas, un número menor de
clases en la leyenda, etc.
Por otro lado, la interactividad, con la
posibilidad de establecer múltiples conexiones
dentro del atlas, y la lectura rapida hacen que
todavía sea m:ís necesario el uso de una representación grafica y de un diseño que perrnitan
el paso de una pantalla a otra sin perder la ilusión de continuidad y sin desorientar al usuario, y que le perrnita saber siempre en que parte
del atlas se encuentra.

Lógicamente, la rapidez de los avances tecnológicos lleva al mercado nuevos productos de
software y hardware de manera simulcinea a la
realización del atlas. Estas innovaciones pueden
poner en duda decisiones tomadas poco tiempo antes, al iniciar el proyecto, ya que pueden
aportar medios que permitirían perfeccionar el
funcionarniento y la presentación del atlas antes
de la publicación. Pero, en general, no es pcictico incorporar estas innovaciones hasta la preparación de una nueva versión del producto.
Tipología
Antes de desarrollar el CD-Atles de Catalunya se realizó un estudio comparativa entre
algunos de los atlas electrónicos que había en
el mercado, a fin de tener en cuenta la experiencia, desde el punto de vista del usuario. Se
analizaron atlas tanto de ambito universal como
regional, y de contenido general y tematico'.
A grandes rasgos, y partiendo de los ejemplos mencionados, se pueden diferenciar tres
tipos de atlas electrónicos:
Los atlas de acceso secuencial a la información: presentan una sucesión de imagenes
previamente elaboradas que funcionan de
una manera lineal. En general, contienen
una barra de menú única, desde la que se
accede a submenús, y de éstos al mapa o grafico. El funcionamiento de es te atlas es muy
sencillo, pero limitado.
Los atlas de acceso no secuencial a la información: como en el caso anterior, presentan imagenes previamente elaboradas, pero
con un funcionamiento interactiva, o sea,
con la posibilidad de seguir caminos y opciones diferentes. En general, contienen mecanismos (índices, menús, flechas , etc.) que,
por ejemplo, permiten acceder a cualquier
parte del atlas sin que sea necesari o volver al
menú principal.
Los atlas totalmente elaborables: a partir de
unas bases estadisticas, de unas bases cartograficas, menú de símbolos (colores, tramas,
etc.) y un software de creación de mapas que
el atlas proporciona, el usuario puede crear
sus propios mapas, que en la mayoría de los
casos son de tipo coroplético (presentan valores medios por unidad de superficie, normalmente correspondientes a divisiones
administrativas). Estos atlas suelen ser de funcionamiento complejo.

Presentación del CD-Atles de Catalunya
A continuación presentamos los principales aspectos del CD-Atles de Catalunya, definidos tanto a partir de unas premisas concretadas
al iniciar el proyecto, como a raíz del estudio
comparativa de algunos de los atlas electrónicos que había en el mercado. Este estudio previo lleva a perfilar aspectos que creemos que
se pueden aprovechar, modificar o eliminar,
desde el punto de vista del usuario y también
teniendo en cuenta nuestro objetivo.
El objetivo del CDAC es el público general. Por su presentación y contenido también
puede ser especialmente atractiva para estu-

diantes y escolares, pese a no ser un atlas escolar propiamente dícho.
En cuanto al contenido, el CDAC dispone de mapas generales y fisicos, y mapas tematicos de diferentes tipos, que se completan con
fotografias, graficos, figuras y esquemas, fichas
y tablas estadísticas y textos. El desarrollo del
contenido tematico se complementa con tres
monografias que profundizan en tres aspectos
concretos: los ecosistemas, la viña y la industria textil en Cataluña. Para facilitar la búsqueda, el índice se estructura en cuatro tipos:
nombres de comarcas, municipios, conceptos
tematicos y de ecosistemas.
La representaci6n grlifica es simple, por dos
motivos: por un lado porque se dirige a un
público general y, por otro lado, por las limitaciones de resolución de pantalla y la habitual
lectura rapida que se realiza por ordenador.
La consecución de una circulación interna
simple y funcional ha recibido especial atención,
a fin de aumentar la sensación de interactividad:
Todas las pantallas tienen un espacio bien
definido para los elementos de circulación
Oa zona de circulación); de esta manera todos
los caminos posibles estan siempre visibles,
aunque eso haya reducido el espacio disponible para la imagen (mapas, graficos, fotografias, textos, etc.).
Casi toda la circulación y selección de los
menús se hace a partir de botones y de iconos. De esta manera, su funcionamiento es
mas agil, ya que la representación icónica
permite una lectura rapida y asociativa y, al
mismo tiempo, lo hace mas asequible para
cualquier usuario que desconozca la lengua
vehicular del programa.
A fin de permitir un desplazamiento multidireccional, el atlas incluye elementos como
algún organigrama, que facilita la visión de
conjunto y acceso al contenido del atlas, y
botones que posibilitan la circulación interior entre mapas, sin tener que recurrir a la
pantalla o menú principal.
Se ha dado una gran importancia a todos
los elementos estéticos del programa : equilibrio de la composición, armonía de los colores, texturas, fondos, objetos, tipografia, etc.
Esta preocupación por el diseño no ha sido
meramente con fines estéticos, sino también
con el objetivo de conseguir un interface usuario-programa simple y agradable.
Por lo que respecta al soporte informatico, el
programa se ha desarrollado para dos entornos,
PC (IBM) o Compatible y Macintosh (Apple
Computer), y contiene doble paleta de colores,
para equipos que dispongan de tatjetas de 16 o
de 256 colores, con la finalidad de poder llegar
a mas público, por un lado, y de ofrecer mejor
calidad cromatica, por otto lado. A causa del gran
volum en de información -ocupa unos 420 MB
de memoria- se distribuye mediante un CDROM (disco óptico compacto para ordenador).
Para desarrollar este programa, se creó un
equipo interdisciplinario compuesto por especialistas que provenían de campos como la infor-

matica, la infografia, la estadística, la geografia
y la cartografia. Ademas, se contó con la colaboración de dos especialistas en los temas de
ecosistemas y de historia económica de Cataluña
para el desarrollo de las monografias.

Funcionamiento
El concep to general del programa es el de
un libro que el usuario hojea mediante botones y flechas de dirección. Los botones son de
circulación o tematicos: los dos tipos se representan por iconos que indican la función . Todos
los elementos de circulación son siempre visibles en la pantalla, a fin de facilitar la sensación
de interactividad y la agilidad en la circulación.
Todas las pantallas del CD-Atles de Catalurzya, excepto la del organigrama general, tienen dos zonas bien diferenciadas: la reservada
a la imagen y la de circulación:
La zona de imagen ocupa un cuadrado de
400 x 400 pixels en el cua! se visualizan los
ma pas, los textos, las fotografias, los graficos,
las tablas, las figuras, etc.
La zona de circulaci6n incluye los denominados botones de circulación fijos, que ejecutan determinadas funciones, un pequeño
espacio de ayuda y un botón que activa o
desactiva ciertos botones adicionales que se
han incorporada a algunas pantallas.
Por su parte, el cursor nos permite hacer
que el programa se desarrolle según nos interese. Con el cursor podemos realizar diversas
funciones, cada una con su respuesta:
Si se hace un clic con el cursor en un punto
determinada de la pantalla, se activa la función definida en este punto, ya sea un botón
de circulación o bien un espacio determinado del mapa o la imagen, que puede dar Jugar
a zooms, cambios de mapas, imagenes, etc.
Si el cursor pasa por encima de determinados
elementos, en el espacio de ayuda aparecen
mensajes: topónimos, nombre de la comarca y el valor de la variable representa da (en
mapas coropléticos), descripción de la función del botón, etc.

Contenido
El CD-Atles de Catalunya es un atlas de
geografia general y tematico; responde a una
estructura basada en los trabajos de geografia
regional, estructura que facilita la consulta al
público general al que se dirige.
Ademas del contenido propiamente dicho,
que desarrolla aspectos generales, tematicos y
monograficos, el CDAC se compone de otros
elementos cuya función no es solamente la consulta, sino que permiten el funcionamiento
interactiva del Atlas, de manera que el usuario
se desplaza según sus intereses: índice alfabético, menús y organigramas.
Contenido general: comarcas y municipios
La primera pantalla, a partir de la cua! el
usuario puede hacer funcionar el atlas a su manera, contiene un mapa de Cataluña con la división comarcal sobre un fondo hipsométrico.

Notes:
4. Los atlas analizados al iniciar el proyecto (otoño de 1991)
son los siguientes: World A tlas (The Software Toolworks,
1991), US Atlas (fhe Software Toolworks, 1990), Elearmlic
Atlas of ArkaiiSas (University of Arkansas Press, 1989),
PC Globe (PC Globe Inc., 1989) , CD Atlas de France

(Argo Infographie, GIP Reclus, 1991) y United Kingdotn
Digital Maritte Atlas (British Oceanographic Data Center,
1991) .
Otros ejemplos de atlas electrónicos y algunes de los mencionades son tratados en: Proceedings. ICA National and

Regional Atlases Commissiou Meeiing. May 1992, Madrid.

ICAI A C I. Co111isi6n de Atlas Nacionales y Regionales;
Dirección General del Instituta Geogd.fico Nacional.
Madrid, 1993.

Desde esta pantalla (mapa de Cataluña) se
accede también a una serie de funciones: una
simulación de vuelo sobre Cataluña (a partir
de imagenes del satélite Landsat-5 y del modelo de elevaciones del terrena -datos altimétricos- de Cataluña) y una sucesión de tres mapas
de situación (planisferio, continente europea
y región mediterranea) .
A partir de esta pantalla el desarrollo del
contenido geogcifico general se basa en la comarca y el municipio, entidades locales territoriales
de Cataluña: partiendo del mapa general de
Cataluña se baja al nivel comarcal mediante zooms
(41 comarcas) y de éste al ni vel municipal.
Para cada una de las 41 comarcas de Cataluña
hay un mapa general (altimetria, red de comunicaciones, capital comarcal, límites y capitales de municipio y el nombre) . Los mapas
comarcales estan hechos a escalas diferentes;
cada mapa se ajusta a la medida maxima que
permite la zona de la pantalla reservada a la
imagen. Si bien es muy cierto que los cambios
de escala no son adecuados para un pública
general, desde nuestra perspectiva se ha preferida el mantenimiento de la comarca como
unidad de representación; hay que tener presente que la comarca mas grande (Noguera) es
mas de 12 veces mas extensa que la mas pequeña (Barcelonès) . No obstante, y atendiendo las
diferentes dimensiones, formas y densidades de
información, para algunas comarcas se mantiene el ni vel de detalle o de legibilidad gracias
a ampliaciones, las ampliaciones de una misma
comarca se encuentran a la misma escala. El
usuario puede escoger entre las diferentes opciones de circulación de los mapas comarcales
como activar un mapa física (elementos hidrograficos y orograficos mas destacados, con el
nombre), buscar la situación de la comarca dentro de Cataluña o desplazarse a una comarca
vecina, siguiendo las direcciones de la rosa de
los vientos.
Desde cada mapa comarcal se accede a
los municipios respectivos: para cada uno de
los 942 municipios de Cataluña (en el año
1992) hay una ficha informativa y al menos
una fotografia .

Mapas tematicos
Ordenados en 6 grupos (Di visiones administrativas, Geografia física, Población, Sociedad,
Economia y Equipamientos y servicios) y 30
subgrupos, el CDAC trata 105 temas diferentes. Cada tema contiene una imagen principal,
en general un mapa de Cataluña . Hay diferentes tipos de representaciones de mapas tematicos que varían en función de la variable tratada:
hay mapas descriptivos de conjunto (ej.: relieve, geologia, vegetación) , mapas coropléticos
sobre la base de la división comarcal y municipal (ej.: evolución demografica, equipamientos), mapas isopléticos (ej. : climatologia,
densidad de población), mapas de puntos de
localización (ej.: distribución de la población)
y también mapas con diagramas (ej.: enseñanza universitaria) o que responden a otras unidades (ej.: zonas hospitalarias, partidosjudiciales).
A partir de esta imagen principal del tema se
puede acceder al texto respectiva, graficos,
mapas coropléticos de base municipal, y a las·
tablas con datos estadísticos que han generada ·.
los mapas coropléticos.
El desarrollo tematico ha debido resolver
las cuestiones habituales en cualquier atlas: naturaleza de la información disponible (calidad,

actualidad, representabilidad, etc.), clasificación
tematica -aumentada en un atlas electrónico
por la necesidad de organizarlo en menús de
temas y subtemas-, uso de una gran diversidad
de representaciones cartograficas, elementos
graficos y no graficos de complemento (textos, tablas, graficos, fotografias, figuras , etc.) .
En nuestro caso, por ejemplo, y en cuanto a la
actualidad de la información, casi no pudimos
incorporar información del censo de 1991, porque todavía no se había publicada; casi al final
del proceso de realización, pudimos incorporar datos de la población total de municipios y
comarcas.

Monogrciflas
El CDAC incluye tres monografías correspondientes a los siguientes temas: ecosistemas,
la viña y la industria textil en Cataluña. Como
en el resto, estos temas monogcificos escin constituidos por mapas, graficos, figuras , fotografías
y textos.
El tema Ecosistemas consta de fichas sobre
unidades de vegetación, a partir de las cuales se accede a 17 comunidades vegetales
representativas de Cataluña, y a 200 especies vegetales y animales.
Los temas La viña y La industria textil estan
constituidos por fichas de texto (29 y 19
fichas, respectivamente), complementadas
con material grafico.
El esquema general del guión de las monografias se ha realizado conjuntamente con los
colaboradores especialistas. Siguiendo la estructura basica de funcionamiento y la presentación
de todo atlas, hay dos maneras diferentes de
desarrollo: la monografia sobre los ecosistemas
se organiza según una clasificación biogeografica que, partiendo de los grandes tipos de paisaje vegetal, llega al tratamiento por especies.
Las monografías sobre la viña y la industria textil se organizan desde un enfoque histórico, y
con una circulación mucho mas lineal que la
del resto del programa.

Menú tematico
Para acceder a los ma pas tematicos y a las
monografias existe el menú temati co que,
mediante pantallas de menú y de submenú refieja la ordenación mencionada. Los temas figuran por su nombre y también se ilustran con
iconos asociativos, hecho que facilita la lectura rapida.
Índice a!fabético
El índice es la columna vertebral del atlas,
en el cua! se relaciona el contenido. Por media
de la selección de la letra del abecedario y del
tipo de índice (comarcas, municipios, conceptos tematicos y de ecosistemas) se puede acceder directamente al mapa y a la ficha informativa
(texto) de cualquier comarca, municipio, concepto tematico (mapa, mapa de base municipal, gdfico) y concepto de ecosistemas (unidad
de vegetación, comunidad vegetal, especie) tratado en el atlas.
Organigramas
El CDAC contiene dos organigramas de
distinta nivel. En primer lugar, un organigrama general del programa, que ocupa toda la
pantalla, da una visión general del contenido
del atlas y de su organización, y pemute el acceso directa al inicio de los grandes apartados que

contiene. El segundo organigrama es específica de la monografia sobre los ecosistemas de
Cataluña y tiene las mismas funciones mencionadas en el caso anterior: visión del contenido y acceso directa a los principales apartados
de la monografia.

Realización
Todos los mapas, imagenes y textos del
CD-Atles de Catalunya han sido elaborados y
procesados especialmente para poder incluirse
dentro del programa. Hay que distinguir entre
aquella que reproduce imagenes preexistentes,
las que se basan en imagenes publicadas en otras
obras, y las imagenes de nueva creación por
parte del equipo del CDAC.
Las primeras fueron escaneadas, en color
o en bla nco y negra, según fuesen las jotogrciflas
(de municipios o de las monografías) o los esquemas y jiguras, especialmente de la monografia
sobre los ecosistemas.
La existencia de cartogrcifla tematica publicada por el ICC y otras entidades y editoriales
ha sido aprovechada. No obstante, tanta por
el objetivo de la obra (pública general) como
por el soporte de presentación (ordenador) estos
mapas tematicos no se podían reproducir con
el mismo nivel de detalle, sino que se debían
simplificar a nivel de contenido y de leyenda.
En primer lugar se escaneaba el mapa preexistente y, mediante el programa FreeHand, se
dibujaba uno nuevo utilizando el mapa escaneado como base.
Todas estas imagenes finalmente se procesaron nuevamente mediante el programa
PhotoShop para ajustar la paleta de colores del
programa y el formato pict para poder induirlas en el PLUS.
Las imagenes de nueva creación tuvieron
diversos tratamientos, según el tipo de contenido y el método de representación.
Los mapas coropléticos de base comarcal y
municipal son los que han tenido un proceso
mas complejo, ya que en su elaboración intervenían mas programas. Los datos destacados se
introdujeron en Excel, los cuales eran utilizados directamente o bien se calculaban nuevas
variables, y mediante MapMaker se realizaba
el mapa coroplético correspondiente, que posteriormente era tratado con los programas El
Agrupador y MacDrawPro, para agrupar los
elementos y ajustar los colores. Finalmente, este
nuevo documento se trataba con el programa
PhotoShop a fin de darle los colores de la paleta prefijada y el formato adecuado para poder
introducir el mapa en el PLUS.
El resto de mapas tematicos no coropléticos y
los mapas generales se han elaborada mediante
el programa FreeHand, a partir de las bases del
ICC. Una vez se tenía el documento definitiva, este era salvada en formato pict desde el
programa PhotoShop e introducido en el PLUS.
Los grajicos se han confeccionada a partir
del Excel y se han tratado con MacDrawPro.
Para daries el formato y la paleta de colores
definitivos, se han procesado mediante el
PhotoShop, salvada en formato pict y se han
introducido en el PLUS.
Los textos de los mapas generales y de los
tematicos se redactaran e introdujeron en el
WordPerfect y, desde aqui, se exportaran directamente al PLUS. Los textos de las monograjias
se trataron como imagen para mantener su formato; una vez redactados e introducidos en el
WordPerfect, eran transformados en imagen

mediante el programa ScreenShot y, por tan to,
finalmente procesados en PhotoShop para introducirlos en el PLUS.

Infografia y diseño grafico
El interés basico de la infografia y el diseño
fue realizar una presentación agradable tanto desde
el punto de vista del color como de las formas y
que facilitase el funcionarniento interactivo.
En cuanto al color, se intentó huir del cromatisme saturado y se elaboraren dos paletas
propias, una de 16 y otra de 256 colores. El
hecho de tener que realizar una versión de 16
colores limitó las gamas, por lo que las presentaciones también fueron mas limitadas.
Para èl diseño de las pantallas se elaboraran texturas para llenar el espacio de fondos,
que se hicieron a partir de formas naturales
escaneadas -tela de saco, papel, corcho, liquen es, troncos de arbol- modificades y estilizados. Para cada bloque que integra el CDAC
(general, tematico, monografias, índice, etc.)
se ha buscado una unidad estilística, con texturas de fondos diferentes a fin de personalizar
cada una de estas divisiones.
En cuanto a las jormas, se estudiaren
diversos tipos y medidas, y finalmente se escogieron las que se creían m:is adecuadas. Por
ejemplo, los botones de circulación y los tematicos se dibujaron con forma cuadrada y con
sombreado que diese sensación de relieve, a
fin de recordar la función de apretar un botón.
En cambio, la zona de imagen en los mapas
comarcales presenta un relieve hacia adentro,
como si el lector mirase a través de una ventana, y fuese viendo fragmentes (cada comarca) de un mismo mapa (el de Cataluña).
En cada botón tem:itico o de circulación
se representa un pictograma para ilustrar la función. Eso, al poco tiempo de utilizarlos, proporciona una gran facilidad de relación icónica.
Se diseñó un logotipo propio del CDAC a
partir de dos de los elementos que lo definen:
el :irea geogr:ifica y la interactividad. Para la elaboración de la portada, se añadió un mapa antiguo como fondo para unir una tradición
cartogr:ifica con las últimas tendencias de representación digital.
Descripción infonnatica
La plataforma de desarrollo principal fue
el Macintosh (Apple Computer). Los requisitos necesarios eran los siguientes:
- Facilidad para el uso de la información gr:ifica (mapas, gr:ificos, fotografias), así como
también del texto, teniendo en cuenta el gran
volumen de información.
- Programación orientada esencialmente m:is
al desarrollo de los aspectes interactives que
al manejo b:isico de la información.
- Funcionamiento en dos plataformas diferentes: Macintosh (Apple Computer) y PC
(IBM), o Compatible, con Windows 3.1.
- Uso de colores: versiones con 16 o 256 colores para ambos entornes.
Estos requisitos nos hicieron escoger un
paquete de desarrollo clónico del HyperCard,
el Spinnaker PLUS. En efecto, el HyperCard
poseía los dos primeres requisi tos, mientras que
el PLUS tenia los cuatro.

HyperCard y Spirmaker PLUS
El Spinnaker PLUS es un paquete que en
la versión de aquel memento resultaba com-

patible al cien por cien con el HyperCard 1.2.5,
con diversas extensiones, como el manejo de
colores y la introducción de otros objetos. El
HyperCard utilizaba únicamente como objetos los botones conectados a una acción determinada y los campos que sirven para almacenar
y mostrar el texto, los dos elementos basicos
para dar..al usuario la sensación de interactivi.dad. Adem:is, permitía mantener fijos, al fondo,
dibujos estíticos. El PLUS permitía almacenar
un dibujo tipo bitmap o pixe/map (los objetos
denominades paintobjects) y desplazarlo o esconderlo dentro de la ventana activa.
La característica principal del HyperCard,
y también del PLUS, era que permitía una mezcla perfecta de los datos -dibujos y texto- y el
programa que los manipula. El lema de la programación que permitía este entorno podria ser
el siguiente: donde hay la información hay el
programa, y viceversa. Al iniciar el proyecto, la
limitación principal era que tanto el HyperCard
como el PLUS eran intérpretes, pero no compiladores, de sus lenguajes de programación. Este
hecho ponía u nos Iímites a la velocidad de ejecución que a veces puede pe¡judicar la ilusión
de interactividad que busca el programador.
El elemento mas destacable del PLUS era
un funcionamiento multiplataforma muy bien
conseguido: un mismo fichero de información
y programa -que recibe el nombre genérico
de pila, traducción del inglés stac~ servía tan to
para el Macintosh como para el PC con
Windows, con el único cambio de un leve ajuste para compensar las diferencias entre los car:icteres que utilizan los dos ordenadores.

Alternativas al HyperCard y al Spinnaker PLUS
En el Macintosh existía otro clónico del
HyperCard, el SuperCard, y adem:is era muy
parecido al PLUS, pero en nuestro caso tenía
la desventaja de no ser multiplataforma. Existían
otros paquetes de desarrollo que poseían este
requisito de funcionamiento en multiplataforma (Macintosh y PC-Windows): el MacroMind
Director y el AutorWare. Los dos presentaban
sobre todo facilidades de animación, y el segundo permitía, adem:is, una interacción mucho
m:is elaborada con el usuario. Pero no tenían
la flexibilidad del HyperCard (o del PLUS), ya
que este disponía de un lenguaje de programación, el HyperTalk.
Dentro del Windows también existia un
programa muy parecido al HyperCard y al
PLUS, el TooiBook. La desventaja para la realización del atlas fue que, pese que era un clónico del HyperCard, utilizaba un vocabulario
diferente para designar exactamente las mismas
cosas, lo cua! complicaba mucho el paso a
Windows de los trabajos hechos en Macintosh.
Otros programas utiliz ados
Para resolver los problemas de elaboración
y de preparación de la información, sobre todo
la inmensa cantidad de textos e im:igenes, se
hicieron servir, adem:is del PLUS de Spinnaker
ya mencionado, diversas combinaciones de los
programas siguientes:
- En cuanto al Macintosh: Think Pascal, Excel
y W o rd, WordPerfect, MacSink, PhotoShop
e Illustrator, FreeHand, MacDrawPro,
MapMaker y programas de elaboración propia como El Agrupador..
- Por lo que se refiere al PC con Windows:
b:isicamente no se utilizó ningún otro programa que el mismo PLUS para Windows.

No obstant~, la gran mayoría de programas que se utilizaron en el Macintosh, ahora
ya existen para Windows o bien tienen un equivalente, lo cual desde ahora hara mas facil el .
uso de los PC con Windows para la realización de productes como el CD-Atles de
Catalunya.

Fuentes de infonnación
Para la realización del CD-Atles de
Catalunya se ha utilizado un gran volumen y
una gran variedad de fuentes de información,
como se deduce de su contenido mixto .
Prescindiremos de hacer una enumeración completa de estas fuentes, que se pueden agrupar
según el tipo de datos que aportan: fuentes cartograficas, fuentes estadísticas, obras generales
y obras especializadas.
Fuentes cartograficas
Para la realización de los mapas generales
se ha utilizado la base altimétrica elaborada por
el ICC, y también la información planimétrica relativa a los límites y capi tales municipales,
comunicaciones (autopistas, carreteras, puertos y aeropuertos) e hidrografia.
Para los mapas tematicos se ha utilizado
cartografia de las colecciones 1:250 000 y
1:500 000 publicadas por el ICC, relativa a
temas como la división comarcal, partidosjudiciales, centres sanitarios, riesgo de incendio
forestal, usos del suelo, geologia, etc. También
se han utilizado algunes atlas, en curso de elaboración por parte del ICC conjuntamente con
otras instituciones y organismes.
El apartada tem:itico también se ha basado en mapas contenidos en fuentes bibliogr:ificas, que ya mencionaremos m:is adelante.
Fuentes estadfsticas
La realización de una gran parte del contenido tem:itico, especialmente la serie de mapas
coropléticos y sus tablas, gr:ificos, y también las
fichas inforn1ativas de comarcas y municipios,
se ha basada en datos estadísticos proporcionades mayoritariamente por una sola entidad,
el Institut d'Estadística de Catalunya (!EC), y
por dos medios diferentes: obras publicadas e
información facilitada en formato digital. Solo
ocasionalmente se ha recurrido a datos publicades por otras entidades, a fin de evitar la dispersión de fuentes estadísticas.
De las obras publicadas por el IEC se han
de mencionar el Anuari estadístic de Catalunya,
en las diferentes ediciones entre 1984 y 1990,
fuente que ha proporcionada información para
gran parte del contenido tem:itico del atlas. A
parte de este anuario de contenido general, hay
que mencionar publicaciones de contenido m:is
monogr:ifico, como el Cens agrari 1989, el Padró
1986 y el Cens de població 1991. De la información proporcionada directamente en formato
digital, hay la que contiene el Banc d'estadfstiques mrmicipals, 1975-85, 1986-89, fundamental para la elaboración de las fichas informativas
y de los mapas coropléticos de base municipal.
Fuentes bibliogr<ificas
Para el desarrollo del contenido del atlas
se han utilizado obras bibliogr:ificas de cacicter general y especializado.
Como obras de car:icter general ca be destacar algunas de las publicadas por la Fundació
Enciclopèdia Catalana SA: la Gran enciclopèdia
catalana y la Grai1 geograjia comarcal de Catalrmya,

para el contenido general y temitico del CDAC;
la Història natural dels Països Catalans y la Història
econòmica de la Catalunya contemporània, para el
contenido monografico.
Para la realización de las tres monografias,
los autores especialistas han consultado también obras mis específicas. Hay que destacar
algunas publicaciones de la editorial Ketres
sobre vegetación y fauna, de las cuales se han
reproducido figuras (esquemas y dibujos), para
la monografia sobre los ecosistemas. El autor ·
de las monografias sobre la viña y la industria
textil en Cataluña, de claro cacicter histórico,
ha consultado también obras especializadas en
los sectores econórnicos y periodos históricos
tratados, obras publicadas por diversas entidades y editoriales.
Archivos fotograficos
Las·fotografias del CD-Atles de Catalunya
proceden mayoritariamente de los fondos de
la Fundació Enciclopèdia Catalana SA, insti-
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tución que cedió este material para incluirlo
en el atlas. Adem:is, también se ha utilizado
material fotogr:ifico procedente de los fondos
del propio ICC.
Conclusiones
El CD-Atles de Catalunya se presenta como
un producto avanzado en el campo de los atlas
digitales. Entre los elementos que contiene,
cabe destacar el gran volumen de información,
la diversidad en la forma de presentación de
estos datos -cartografia, gr:ificos, estadísticas,
fotografias, textos, etc.-, el nivel de interactividad, que perrnite al usuario hacer funcionar
el programa según su interés, y un diseño grafico cuidado, con finalidades tanto estéticas
como funcionales.
Como atlas, es un instrumento para el
conocimiento y el an:ilisis de la realidad geogr:ifica de Cataluña (territorio, población, econonúa, etc.); como publicación sobre soporte
electrónico, es un producto pionero en nues-

Hoy en día, Andorra tiene planteado un
problema de comunicaciones con una doble
vertiente, interior y exterior. La red de carreteras interiores, con trazados de los años sesenta y escasamente ampliada en las dos últimas
décadas, resulta insuficiente para absorber el
trafico roda do en dias de gran afluencia de visitantes y en las horas punta de los días norma- ·
les, produciéndose atascos en los principales
núcleos urbanos y en los puntos fronterizos.
Las comunicaciones interiores
La escasez de aparcamientos y las colas
fronterizas, hechos suficientemente conocidos por los visitantes y compradores, dificultan en la practica las comunicaciones de
Andorra. Aunque se ha hecho recientemente una carretera entre Ordino y Canillo, el eje
Pas de la Casa-Sant Julià de Lòria y los núcleos urbanos que atraviesa estan altamente saturados por el transito. Esta situación se hace
excepcionalmente penosa en el núcleo urbano de Andorra la Vella-Escaldes, donde se
agra va por la falta de vías de circulación y por
la confluencia con la carretera que viene de
las parroquias del norte.
Tanto la administración pública como las
empresas parapúblicas se encuentran fuertemente centralizadas en Andorra la Vella. El
número de personas que se ocupan en estas
actividades podria alcanzar la cifra de 2 500 personas, casi el 10% de los asalariados.
Existe un plan viario, realizado por el
gobierno y consensuado por los comunes en
1991, qu e afecta a Andorra la Vella y EscaldesEngordany. La ejecución de este plan se encuentra actualmente subordinada a la aprobación de
una ley de expropiación. Como parte integrante del plan se contempla la construcción
de un túnel interior que comunicaria el valle
del Valira del Norte, a la altura del puente de
Sant Antoni, con la del Valira de Oriente, a la
altura de las instalaciones de FEDA. Este túnel

tro país, y que abre nuevas expectativas en la
difusión de obras en soporte CD-ROM.
Con el CD-Atles de Catalunya hemos
ampliado nuestra experiencia en el campo de
la elaboración de atlas; pero hay que decir que
se trata del primer atlas electrónico que elaboramos. Nuestra inexperiencia en este campo la
intentamos cubrir con el anilisis de algunos de
los atlas electrónicos existentes en el mercado,
y recoger el fruto de su experiencia, al menos
como usuarios. Pero tal como sucede con cualquier proyecto de este tipo,la experiencia adquirida, la publicación de información mas
actualizada y la aparición de innovaciones tecnológicas a lo largo del proceso de elaboración,
hacen replantear cuestiones previamente decididas. Algunos aspectos se han podido incorporar o modificar; otros deberan de esperar una
nueva versión del producto, la cual también se
enriquecer:i con las aportaciones criticas que
nos hagan llegar los usuarios del CD-Atles de
Catalunya.

reduciria la afluencia del transito que confluye
en Andorra la Vella.
Este plan viario pretende dotar al país de
vías fluidas, mis que de vías r:ipidas. Como
aspectos parciales del plan, hay que mencionar
los nuevos viales que se han comenzado a construir para descongestionar el nu do de la Rotonda,
principal punto negro del interior del país.
Las comunicaciones exteriores
En cuanto a las comunicaciones exteriores, hay que recordar que las únicas vías de acceso al Principado las constituyen las carreteras,
tan to por ellado francés como por ellado español. Pese a la mejora que han experimentado
en la última década, las comunicaciones exteriores continúan planteando problemas a
Andorra.
Algunos proyectos andorranos de comunicación exterior han estado abocados al fra caso por la falta de acuerdo con las adrninistraciones
de los países vecinos. Este es el caso del túnel
del Rat, integrado en las actuales pistas de esquí
de Arcalis, que cuenta con la carretera de acceso y la perforación del túnel por la parte andorrana, sin contirtuidad de perforación ni de
carretera por ellado francés.
Actualmente, las comunicaciones transpirenaicas se realizan b:isicamente por los dos
extremos de la cadena montañosa. Se ha puesto en marcha la creación de una tercera vía
rapida que enlazaria Barcelona y Toulouse, a
través del túnel del Cadí, Puigcerdà y el túnel
de Pimorent; este último esta financiado con
fondos comunitarios del Fondo Europeo para
el Desarrollo Económico y Regional (FED ER)
y se ha previsto su inauguración para el mes de
Noviembre de 1994. Con esta vía rapida se
creara un nuevo vial que atravesar:i los Pirineos
en sentido norte-sur y se pretende que parte
de la circulación actual que se canaliza por la
autopista Perpinyà-Barcelona se desvíe por este
tercer eje.
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Ambos túneles, de peaje, èlejan a Andorra
fuera de la vía cipida, pese a que el de Pimorent
se acerca tangencialmente al territori o andorrano. Para paliar en parte esta marginación, el
gobiemo andorrana ha aprobado dos anteproyectos, pendientes de la correspondiente resolución del Consejo: el túnel de Envilira y el
trazado de 8 km de una nu eva carretera de tres
vías construida en territorio andorrana, paraJeia a la RN 320 francesa. El coste de estos proyectos era de 15 000 millones de pesetas, el año
1991. La mitad del presupuesto se destina a
puentes, protectores de aludes y a la carretera.
Paralelamente se modernizaría la aduana, que
se trasladaría a Hospitalet-Près-l' Andorre.
El objetivo es aprovecharse de una parte del
flujo que se originara con la puesta en marcha
de la vía cipida. Los argumentos económicos que
justifican la inversión andorrana se podrían resumir basicamente en los siguientes puntos:
1. Tener comunicación facil y permanente con
Francia, aunque el puerto de Envilira esta
abierto todo el año.
2. Autonomia en el mantenimiento del nuevo
rrazado, que pasaría por la Solana de Andorra;
dependería exclusivamente, para su mantenimiento y limpieza de la nieve, de Andorra,
lo que ahorraría los inconvenientes actuales,
dado que Francia no mantiene siempre abierta la comunicación.
3. Eliminar las dificultades durante los meses
de inviemo; las condiciones de solana, con
una pendiente de un 7%, son mas adecuadas que las actuales de umbría, con un fuerte desnivel.
4. Descongestionar el Pas de la Casa; en caso
de colas, èstas no colapsarían el núcleo urbano, como ahora.
5. Disminuir el aislamiento del Pas de la Casa
respecto al resto del país; la mitad de los
turistas franceses se quedan en el Pas. Se
necesitaría anilizar si no van m:ís alla por las
dificultades que plantea el puerto de Envalira
o por las mismas características del turismo
que visita este punto fronterizo.
6. La nueva carretera comportaria un mayor
desarrollo para Soldeu, Canillo y, de rebote, para Andorra la Vella.
7. Captación de nuevos emisores turísticos
franceses; se querría extender el radio de
influencia mediante el nuevo vial; Toulouse
pasaría a ser el principal foco del sur de
Francia.

Consideraciones
Hay razones de peso para promover, desde
las regiones francesas, estas mejoras en el campo
de las comunicaciones. Últimamente las mercancías procedentes de Europa con destino a

Andorra, que tradicionalmente se despachaban
por los agentes de aduanas de Toulouse, entran
a Andorra desde Barcelona. Incluso, agentes
de aduanas andorranos instalados en Toulouse
desde hace algún tiempo se trasladan a
Barcelona. Es decir, el efecto de rebote de
Andorra sobre la economia de algunas regiones francesas se est:í perdiendo.
Todas estas soluciones que se engloban en
el contexto de la construcción de una vía rapida Toulouse-Barcelona, tienen por objeto la
potenciación de las comarcas deprimidas de los
Pirineos franceses que rodean Andorra. Así lo
demuestran las continuas presiones políticas
que ejercen las diferentes instituciones de las
regiones francesas del Llenguadoc-Rosselló y
la Cerdanya para la finalización de las obras
proyectadas.
Cuando se quiere crear un gran eje de
comunicaciones, se han de cumplir algunos
requisitos basicos: es preciso que sea mejor y
mas rapido que el existente, ha de facilitar el
transporte no tan solo de personas sinó tambièn de mercancías, y ha de mejorar el intercambio entre regiones mal comunicadas. Solo
con estas premisas se puede entender que el
túnel del Montblanc se haya convertida, desde
su apertura, en una de las vías mas transitadas
de Europa.
Es difícil que el nuevo eje Barcelona-Toulouse
pueda resultar mis seguro y mis cipido que la actual
autopista Barcelona-Perpinyà-Toulouse. Resulta
evidente que el principal intercambio de mercancías, en cuanto a las regiones afectadas por
este nuevo eje, se realiza entre Barcelona y
Andorra. Desde el momento que una mercancía saliese de Barcelona hasta que llegase a
Andorra, por este eje, habría de pagar cinco
peajes, hec ho que encarecería notablemente el
coste del transporte y lo reservaria exclusivamente para mercancías sensibles.
Las nuevas vías de peaje, pese a presentar
buenas perspectivas de comunicación entre los
grandes núcleos urbanos separados por largas
distancias, constituyen una autèntica barrera
económica para la población local. En concreto, el peaje del túnel del Cadí ha sido criticada por los habitantes de la Cerdanya, el
Berguedà, el Ripollès y el Alt Urgell por considerar que los intercambios entre ellos encuentran dificultades a consecuencia de los gastos
del peaje. Se ha producido, pues, una contradicción entre los objetivos que se perseguían
con su construcción y el resultada final.
Los intereses no son exclusivamente franceses, sino que tambièn son andorranos, ya que
parece que la nueva carretera indique un deseo
de expansión, por otra parte necesario, del Pas
de la Casa. Actualmente, su crecimiento se

encuentra limitado por las pistas de esquí y la
frontera francesa.
En cuanto al estudio de circulación, efectua do por la misma Conselleria de Serveis
Públics, se puede decir que no refleja la realidad actual. Las cifras aportadas al estudio resultan muy superiores a las proporcionadas por la
Dirección Regional de Aduanas de Perpinyà.
El proyecto, que ya alcanza la cifra de
15 000 millones de pesetas, es de difícil amortización. Hay que precisar que el coste total
podria ser de 4 500 millones mas (un 300/o suplementario) , dado que todavía no se han comenzado las obras. Resulta evidente que amorrizar
los 20 000 millones de pesetas, y los 120 millones/año de gastos de explotación, condiciona
cobrar un peaje caro. El gobiemo andorrana
ha pensado en la fómmla de otorgar una concesión de explotación por cincuenta años, a
cambio de la construcción del túnel.
Se han realizado estudios de impacto mediaambiental que contemplan la repoblación forestal, el respeto de los pasos ganaderos, etc. A pesar
que el trazado de la carretera de la Solana se
resuelve con un 25% de viaductos para minimizar los efectos negativos sobre el paisaje, el
impacto medioambiental seci inevitable.
No hemos de olvidar que los primeros
clientes de Andorra son los catalanes. Si hacemos una valoración del movimiento circulatorio que puede llegar a Andorra por el túnel
del Cadi y el de Pimorent, hay que reconocer
que el eje Barcelona-Puigcerdà-la Seu d'Urgell
es mejor que la alternativa Barcelona-PimorentPas de la Casa . Adem:ís, se habrían de pagar
hasta cuatro o cinco peajes en el trayecto
Barcelona-Andorra.
Las colas y los problemas circulatorios son
mínimos dellado francès en comparación con
el centro de Andorra y la frontera hispanoandorrana. Gran parte de las retenciones que
hay en el Pas de la Casa y en el país en general , son consecuencia de problemas aduaneros
mas que de problemas de la red viaria. Por consiguiente, mejorar las carreteras no significa
resolver los problemas de entrada y salida del
país. Desde esta perspectiva, que el turismo del
Pas de la Casa no visite el centro puede que
sea una suerte, mientras no se resuelvan los problemas de atascos.
Para finalizar, este nuevo acceso a Andorra
dellado francès busca favorecer los intereses de
las parroquias de Encamp y Canillo mas que
un interès nacional, pese a la mejora innegable
que supone respecto a la situación actual.
Parece que , cuando se torne la decisión
final sobre este tema, pesaran mas las razones
políticas y de imagen que las puramente económicas.

Atl es electrònic destinat al públic en general. L' usuari/a accedeix interactivament a una sèrie
de mapes, complementats amb textos, taules estadístiques, gràfics, fotografies i figures.

Contingut general: Catalunya, les 41 comarques i els 942 municipis de l'any 1992.
Contingut temàtic: 1OS temes i 3 monografies. Conté, a més, un índex alfabètic.
Es distribueix mitjançant un CD-Rom i per a dos entorns: Macintosh i PC o compatible.
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ABSTRACTS
The geographies
of unequality,
globalization
and fragmentation

The author offers some theoretical
reflection about the situation of social
unequality in Brazil, in the setting of
the world context. Using the most
recent contributions of geography, a

framework is offered to explain the
fragmentation at social and territorial
levels that goes along with growing
globalization.

The authors analyse the importance and
signification of toponymy in the proceedings of contemporany cartography.
They also explain the process of campi-

lation of Catalan toponyms carried out
at the Institut Cartogràfic de Catalunya,
as well as the problcms faced and some
actual and future uses of this work.

This paper offers a comprehensive report
about the state of the original official
documents regarding the limits of Catalan
municipalities and the task of compilation and arrangement that has been

carried o ut by the Institut Cartogràfic de
Catalunya. The authors analyse the problems faced during the fulfillment of this
task and paint out some future applications as well as some future tasks.

This paper is a report abo ut the new concept of atlas in CD-ROM and its applications by the Institut Cartogràfic de
Catalunya to the Atlas of Catalonia. The

authors analyse the diverse options that
were offered to them and explain the solutions adopted in the definitive carrying
out of the first version of the Atlas.

The problems of the road network of
the Principality of Andorra in the
context of the end of the twentieth
century are exposed from the view-

paint of an Andorra geographer. This
paper criticises so me important inversions in infrastructure that have been
carried out.
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATAL UNYA
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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.
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• Mapes temàtics
• Mapes de carreteres
• Mapes i guies turístiques
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excursionistes
• Plans de ciutats
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• Fotografia aèria
• Llibres de contingut
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