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SIG i arqueologia. El riu Llobregat i la seva relació amb el territori en l’època 
romana. 
 
Resum 
 
Els Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) han aparegut com una tecnologia 
que aporta llum a l’estudi de l’arqueologia. És una eina amb amplies 
potencialitats respecte a la cartografia del territori i la interpretació de les dades. 
 
Aquest treball estudia la construcció d’un SIG que permet l’anàlisi de la relació 
del llit del riu Llobregat amb la ubicació dels jaciments arqueològics i les vies de 
transport del Baix Llobregat en l’època romana. 
 
A través dels diferents capítols es pot veure les aportacions que un SIG pot fer 
en la gestió del patrimoni, com és capaç de treballar amb diferents models 
cartogràfics. Com pot ajudar a entendre la relació entre jaciments propers 
geogràficament  i, finalment, com pot ajudar a analitzar la relació que en 
aquella època existia entre el riu, les vies de comunicació i la situació 
estratègica dels jaciments. 
 
El treball està dividit en dues parts. La primera fa una introducció als elements 
més importants que composen un SIG. La segona es centra en algunes eines 
que ofereix Geomedia Professional 6.0 i desenvolupa un projecte que fa més 
entenedora la relació del riu Llobregat amb els jaciments arqueològics de 
l’època romana 
 
Paraules clau: SIG, metadades, topologia, cartografia, geodèsia,  
ortofotomapa, georeferenciació  
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Glossari 
 
CAD: Acrònim anglès de Computer Aided Design. Sistema de dibuix i disseny 
assitit per ordinador. 
 
Cartografia: Conjunt d’operacions i processos que intervenen en la creació de 
mapes. 
 
Coordenada: Quantitat utilitzada per definir una posició en un sistema de 
referència. 
 
Datum: Punt de referència en el terreny que serveix com a origen de 
coordenades d’un sistema geogràfic. 
 
Escala: Relació numèrica entre les dimensions expressades en un mapa i les 
dimensions reals en la superfície terrestre. 
 
Fus: Secció de la Terra situada entre dos meridians. 
 
Geodèsia: Ciència que estudia i determina la figura i magnitud del globus 
terrestre i del seu camp gravitatori. 
 
Geoide: És la superfície equipotencial en el camp gravitatori de la Terra que 
adopta la forma de l’esferoide tridimensional. 
 
Georeferenciar: Associar coordenades geogràfiques a un objecte o estructura. 
 
ICC: Acrònim d’Institut Català de Cartografia. 
 
Latitud: És la distància angular, mesurada en graus sobre el meridià, entre la 
localització terrestre i l’equador. 
 
Longitud: És la distància mesurada en graus sobre l’equador, que hi ha d’un 
lloc respecte a un meridià origen. 
 
Mapa: Model gràfic de la superfície terrestre on es representen objectes 
espacials i les seves propietats mètriques, topològiques i atributives. 
 
MDE: Acrònim de Model Digital d’Elevacions. És una estructura numèrica de 
dades que representa la distribució espacial de l’altitud en al superfície del 
terreny. 
 
MDT: Acrònim de Model Digital del Terreny. És una estructura numèrica de 
dades que representa la distribució espacial d’una variable quàntica i continua. 
 
Ortofotomapa: Fotografia aèria modificada geomètricament per ajustar-la a un 
sistema de projecció geogràfica. 
 
Període de retorn: Mesura de la probabilitat de que un succés d’una 
determinada magnitud sigui igualat o superat almenys una vegada en un any 
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qualsevol. Expressat en anys indica el nombre d’anys en que, amb una 
probabilitat igual a 1 s’espera que hi hagi un cabal o major que aquest en una 
secció determinada. 
 
Projecció: Conjunt de transformacions mètriques per a representar la 
superfície de la Terra sobre un plànol. 
 
Raster: Model de dades en el que la realitat es representa mitjançant unes 
cel·les elementals que formen un mosaic irregular. 
 
SIG: Acrònim de Sistema d’Informació Geogràfica. Sistema basat en la gestió 
de base de dades amb eines específiques que permeten treballar amb 
elements espacials i les seves propietats. 
 
TIN: Acrònim de Triangulated Irregular Network. Model lògic de dades que 
consisteix en una xarxa triangular de punts per representar una superficie. 
 
Topologia: Propietats de les formes geomètriques que romanen invariables 
quan aquestes són sotmeses a canvis morfològics d’escala op projecció. 
 
UTM: Acrònim d’Universal Transversa Mercator. Sistema de coordenades 
basat en la projecció Transversa Mercator. 
 
Vectorial: Model de dades en el que la realitat es representa mitjançant 
vectors. Un vector és un conjunt de dades del mateix tipus als quals s’accedeix 
mitjançant índexs. 
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Introducció 
 
El Treball Final de Carrera (TFC) és una assignatura que suposa la culminació 
dels estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica, en la qual s’han d’aplicar els 
coneixements adquirits en les altres assignatures de la carrera i que requereix 
posar-los en pràctica conjuntament. Per altra banda, també pretén utilitzar 
d’una forma més pràctica les tècniques i els coneixements adquirits per tal 
d’analitzar, planificar i solucionar un problema concret. Tal com es descriu en 
l’apartat de les conclusions, aquest TFC vol ser el lligam del final d’uns estudis 
d’Enginyeria Informàtica i l’inici de l’aplicació d’aquestos coneixements en 
l’entorn laboral. 
 
En aquest Treball Final de Carrera es presenta un projecte SIG com eina d’ajut 
a l’arqueologia. En els següents apartats es justifica el projecte, s’enuncien els 
seus objectius, el seu abast i s’exposa el mètode utilitzat per a la realització del 
treball. 
 
1.1. Justificació 
 
Aquest TFC mostra el procés de construcció d’un projecte de SIG relacionat 
amb l’estudi del territori. Mostra l’elaboració de diferents tipus de mapes i 
d’algun tipus d’anàlisi en vista a la seva interpretació. 
 
Per descriure aquest procés, s’exposa en primer lloc els conceptes bàsics 
relacionats amb el mon dels SIG i en segon lloc tots els passos a seguir per 
construir el projecte. 
 
1.2. Objectius 
 
La realització del Treball final de Carrera té com objectius concrets: 
 

- Conèixer les característiques fonamentals dels Sistemes d’Informació  
        Geogràfica (SIG) 

- Saber plantejar un projecte de (SIG) 
- Saber utilitzar les eines que ens proporcionen els SIG per resoldre un   
   problema concret. 
- Aprendre a realitzar una aplicació SIG sobre un programa comercialitzat a   
   l’abast de tothom. 
- Trobar, generar i manipular dades geogràfiques. 
- Conèixer l’estructura dels diferents tipus de dades amb que treballa un    
   SIG. 

 
1.3. Abast 
 
Dintre de l’abast del projecte cal destacar: 

 
-  L’ús de diferents fonts per a la cartografia de referència. 
- Capacitat d’analitzar el procés històric de modelització de l’espai. 
- Comprendre els processos que modifiquen el paisatge. 
- Creuar la informació generada en diversos àmbits de coneixement. 
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- Analitzar i tipificar els elements i estructures arqueològiques que aporten    
   informació històrica sobre els canvis del medi i del paisatge. 

 
1.4 Enfocament i mètode seguit 
 
L’enfocament que, des de l’inici, s’ha donat al Treball ha consistit en la recerca 
exhaustiva i metodològica de fonts d’informació, tant per la part teòrica com per 
la part pràctica.  
 
Pel que respecta a la part teòrica, la metodologia ha consistit en la recerca a 
través d’Internet de fonts d’informació fiables: documents, memòries, tesis 
doctorals, bibliografia, etc.  
 
Pel que respecta a la part pràctica, la metodologia ha estat de manera molt 
important, pel temps emprat, en l’aprenentatge del programari que s’ha utilitzat. 
Aquest aprenentatge ha estat possible gracies, d’una banda al seguiment dels 
tutorials del programa i, d’altra banda a l’ajuda de la Consultora, especialment 
en les qüestions de funcionament del programa i en l’establiment i resolució 
dels requisits de la part pràctica. 
 
1.5. Planificació i seguiment 
 
La planificació mostra les tasques, les activitats que s’han de portar a terme i la 
seva durada per portar a terme el desenvolupament del projecte. Aquesta 
planificació pot ser modificada en funció dels diversos problemes i 
inconvenients que de forma natural apareixen durant el procés de creació.  
 
Un resum de la planificació prevista en el document “Pla de treball” que es va 
lliurà a l’inici del projecte és el següent: 
 
1.5.1. Tasques 
 

- Tasques prèvies a l’inici del projecte. 
o Introducció a l’assignatura. 

Inici: 28  de febrer de 2008                    Final: 29 de febrer de 2008 
o Lectura de la documentació. 

Inici: 1 de març de 2008                          Final : 3  de març de 2008 
 

- Pla de Treball 
o Lectura d’enunciats. 

Inici: 1de març de 2008                             Final: 3 de març de 2008 
o Lectura de bibliografia. 

Inici: 3 de març de 2008                            Final: 5 de març de 2008 
o Instal·lació de MS Project. 

Inici: 4 de març de 2008                            Final: 5 de març de 2008 
o Preparació dels principals punts del Pla de Treball. 

Inici: 4 de març de 2008                             Final 5 de març de 2008 
o Redacció de l’esborrany. 

Inici: 6 de març de 2008                            Final: 7 de març de 2008 
o Lliurament de l’esborrany del Pla de Treball. 
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Data de lliurament:  8 de març de 2008                        
o Correcció de l’esborrany. 

Inici: 8 de març de 2008                        Final: 10 de març de 2008 
o Lliurament del Pla de Treball. 

Data de lliurament: 11 de març de 2008 
 

- Elaboració de la PAC 2. 
o Definició i components del SIG. 

Inici: 12 de març de 2008                        Final: 19 de març de 2008 
o Instal·lació de Geomedia. 

Inici: 12 de març de 2008                       Final: 13 de Març de 2008 
o Pràctiques amb Geomedia. 

Inici: 13  de març de 2008                          Final: 16 d’abril de 2008 
o Cartografia i Geodèsia. 

Inici: 20 de març de 2008                       Final: 27 de març de 2008 
o Eines i recursos per a la construcció d’un SIG.  

Inici: 27 de març de 2008                             Final: 9 d’abril de 2008 
o Lliurament de l’esborrany de la PAC 2. 

Data de lliurament: 10 d’abril de 2008 
o Correcció de l’esborrany. 

Inici: 11 d’abril de 2008                              Final: 14 d’abril de 2008 
o Lliurament de la PAC 2. 

Data de lliurament: 15 d’abril de 2008 
 

- Elaboració de la PAC 3 
o Introducció del treball pràctic. 

Inici: 16 d’abril de 2008                              Final: 18 d’abril de 2008 
o Presentació del cas pràctic. 

Inici: 19 d’abril de 2008                              Final: 21 d’abril de 2008 
o Cartografia de referència. 

Inici: 22 d’abril de 2008                              Final: 23 d’abril de 2008 
o Disseny de la base de dades. 

Inici: 24 d’abril de 2008                              Final: 25 d’abril de 2008 
o Models digitals del terreny. 

Inici: 28 d’abril de 2008                              Final: 30 d’abril de 2008 
o Eines d’anàlisi espacial. 

Inici: 1 de maig de 2008                            Final: 4 de maig de 2008 
o Simulacions de les crescudes del riu en l’època romana.  

Inici: 5 de maig de 2008                            Final: 7 de maig de 2008 
o Càlcul de les zones inundables. 

Inici: 8 de maig de 2008                          Final: 10 de maig de 2008 
o Anàlisi del llit del riu, les ubicacions dels jaciments 

arqueològics i les vies de transport. 
Inici: 12 de maig de 2008                       Final: 14 de maig de 2008 

o Lliurament de l’esborrany. 
Data de lliurament: 15 de maig de 2008 

o Correcció de l’esborrany. 
Inici: 16 de maig de 2008                        Final: 19 de maig de 2008 

o Lliurament de la PAC 3. 
Data de lliurament: 20 de maig de 2008 
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- Redacció de la memòria. 

o Redacció de l’esborrany de la memòria. 
Inici: 21 de maig de 2008                           Final: 2 de juny de 2008 

o Lliurament de l’esborrany de la Memòria. 
Data de lliurament: 2 de juny de 2008 

o Correcció de l’esborrany. 
Inici: 3 de juny de 2008                              Final: 9 de juny de 2008 

o Creació de l’esborrany de la presentació virtual. 
Inici: 22 de maig de 2008                           Final: 2 de juny de 2008 

o Lliurament de l’esborrany de la presentació virtual. 
Data de lliurament: 2 de juny de 2006 

o Correcció de l’esborrany de la presentació virtual. 
Inici: 3 de juny de 2008                              Final: 9 de juny de 2008 

o Lliurament de la memòria i de la presentació virtual. 
Data de lliurament: 9 de juny de 2008 
 

- Debat virtual 
Dades de debat: 23, 24, 25, 26 i 27 de juny de 2008. 

 
1.5.2. Fites 
 
A partir de la relació de Tasques definida en el punt anterior, s’enumeren les 
fites més rellevants i les dates en que està prevista la seva realització: 
 

DATA DESCRIPCIÓ FITA 

6-març-2008 Lliurament esborrany del Pla de Treball 

8-març-2008 Trobada presencial 

11-març-2008 Lliurament del Pla de Treball 

10-abril-2008 Lliurament de l’esborrany de la PAC 2 

15-abril-2008 Lliurament de la PAC 2 

15-maig-2008 Lliurament esborrany PAC 3 

20-maig-2008 Lliurament PAC 3 

2-juny-2008 Lliurament de l’esborrany de la memòria i la presentació virtual 

9-juny-2008 Lliurament de la memòria i la presentació virtual 

23-juny-2008 Inici del debat 

27-juny-2008 Fi del debat i del projecte 
Taula 1: Fites 
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1.5.3. Mètode de Gantt 
 

 
Taula 2: Taula amb el diagrama de Gantt 
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1.6. Productes obtinguts 
 
Al finalitzar aquest projecte s’obtenen els següents productes: 
 
 - Memòria del projecte: És aquest document, on es descriu la realització  

del projecte i els resultats obtinguts. 
 
 - Presentació del Projecte: És una presentació virtual realitzada en  

PowerPoint on es fa un resum de les parts més importants del projecte. 
 
 - Arxiu GeoWorkspace de GeoMedia: És l’arxiu  generat amb Geomedia  

Professional amb el que es realitza la part pràctica del projecte. 
 
 - Arxius de bases de dades: Arxius de bases de dades amb que  

Geomedia treballa i que estan continguts en la carpeta Warehouse. 
 
 - Arxius utilitzats per al desenvolupament del projecte: Arxiu de  

coordenades, arxius d’ortofotomapes, arxius DEM, etc. 
 
 
1.7. Descripció de la memòria 
 
A continuació es descriuen els apartats de la memòria del TFC amb un breu 
resum del seu contingut. 
 
SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica): Es fa una breu introducció, 
explicant la seva història, les seves funcionalitats i usos. Els tipus de dades 
amb el que treballen i les diferències amb els sistemes CAD i les BBDD 
 
Cartografia i geodèsia: Algunes nocions de cartografia necessàries per 
entendre i treballar en el mon GIS. Una petita introducció als sistemes de 
projecció i sistemes de coordenades més utilitzats.  
 
Geomedia: Descripció del programa i de les utilitats més importants. 
 
Dades i cartografia: Part molt important on es descriu l’obtenció de les dades, 
la seva manipulació, la inserció en el projecte, etc. 
 
Anàlisi de la conca hidrogràfica del Llobregat: Part on es descriu els pasos 
a seguir per calcular les conques, la generació de vistes 3D i la simulació de les 
crescudes del riu. 
 
Funció dels jaciments romans en funció del cabal del riu: Breu anàlisi dels 
jaciments i la seva funció en el context del riu i del seu cabal. 
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1. SIG (Sistemes d’informació Geogràfica) 
 
 1.1. Introducció 
 
Els darrers anys han estat decisius en els avenços de tot el que fa referència a 
la Informació geogràfica. D’una banda els preus cada vegada més baixos dels 
equips informàtics i d’altra banda, la necessitat de dades geogràfiques que 
ajudin a prendre decisions  i la gran qualitat d’aquestes dades, fruit de la 
tecnologia moderna, fan que els Sistemes d’Informació Geogràfica tinguin un 
paper molt important en la societat actual. 
 
En aquest capítol es farà un repàs d’alguns conceptes bàsics dels SIG que ens 
servirà per donar una visió general dels seus elements més importants, del seu 
funcionament i de les aplicacions més importants. 
 
1.2. Definició 
 
SIG és l’acrònim de Sistemes d’Informació Geogràfica, en anglès GIS 
(Geographic Information System) i d’una forma general el podríem definir com a 
el conjunt d’eines i mètodes informàtics que gestionen i analitzen la informació 
georeferenciada amb l’objectiu de resoldre problemes de base territorial. 
 
Una altra definició més formal i potser la més acceptada ens la dóna el National 
Center for Geographical Information Analysis (NCGIA) i que descriu un SIG 
com un sistema de maquinari, programari i procediments elaborats per facilitar 
l’obtenció, gestió, manipulació, anàlisi, modelat, representació i sortida de 
dades espacialment referenciades, per a resoldre problemes complexos de 
planificació i gestió. [1] 
 
Aquesta definició molt més amplia intenta aglutinar  totes les vessants 
pràctiques en què el GIS es converteix en una eina pràctica. Des d’aquesta 
perspectiva, per poder entendre d’una forma més còmoda el concepte de GIS 
cal analitzar la seva evolució històrica. 
 
1.3. Història i evolució 
 
Segons la definició de SIG donada en el punt anterior, la curta però intensa 
història del SIG ve lligada al desenvolupament de la informàtica i de les noves 
idees quantitatives de les Ciències Socials. Abans de desenvolupar el primer 
SIG, Torsten Hägerstrand (1966) va dissenyar el model de difusió que consistia 
en quadricular l’espai, aquest model va ser el precursor del model ràster [2]. 
També la matriu geogràfica de Berry (1964) es pot considerar com una taula de 
relació entre els elements geogràfics, implícits en un SIG vectorial [3] . 
Finalment, els avenços tècnics de la cartografia automàtica fets per Tobler 
(1966) van marcar el camí de la representació geogràfica dels SIG. 
 
A més d’aquests precedents, també s’ha de remarcar l’important 
desenvolupament de l’anàlisi espacial que amb Unwin (1981) com a figura 
important, va desenvolupar nous conceptes com la localització relativa dels 
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elements espacials, la relació topològica [4] dels projectes, la interacció mútua 
dels objectes geogràfics, etc. 
 
Des de la perspectiva d’una tècnica relativament jove, avui es pot considerar 
varies fases en l’evolució del desenvolupament del SIG. 
 
La primera fase aniria de finals dels anys 50 fins l’inici dels 60 del segle passat. 
El referent històric més important d’aquesta època correspon al Canadian 
Geographical Information System (CGIS) [5]. Aquesta primera fase va molt 
lligada al desenvolupament de la informàtica. 
 
La segona fase, que arribaria fins a mitjans dels anys 80, està caracteritzada 
pels avenços tècnics, la implementació dels primers Sistemes de Gestió de 
Bases de Dades (SGBD), l’aplicació de sistemes duals que separaven les 
dades espacials de les temàtiques, els algorismes de superposició topològica 
de mapes, etc. En aquesta època hi ha una implicació d’instàncies 
governamental, universitàries i d’algun grup comercial que veuen en el GIS una 
eina important a l’hora de resoldre problemes mediambientals i de control dels 
recursos naturals. 
 
La tercera fase del desenvolupament dels SIG està centrada en la seva 
implantació comercial. La implantació definitiva de l’ordinador personal, la 
millora dels dispositius de sortida gràfica, el desenvolupament dels equips de 
digitalització van fer dels SIG un mercat en expansió i l’aparició d’empreses 
com ESRI, que aprofiten els avenços tecnològics i el desenvolupament dels 
SIG vectorials. [3] 
 
La quarta fase avarca tota la dècada dels anys 90 i, és coneguda per alguns 
autors com la fase d’usuari. Un bon nombre d’empreses es dediquen a la seva 
promoció i difusió. És l’època de ESRI, Intergraf, Strategia, etc. L’augment de 
persones i institucions interessades pels SIG va crear la necessitat de donar-li 
una atenció especial al tema i, així, la National  Science Foundartion (NSF)[6], 
un consorci de tres universitat americanes  crea el National Center for 
Geographic Information and Analysis (NCGIA) l’any 1988 [1]. 
 
La cinquena i última fase s’inicia a finals dels anys noranta fins avui i, es 
caracteritza per la relació global a través de les xarxes de comunicació. Aquest 
fet possibilita una millor comunicació entre individus i una menor intervenció de 
les institucions públiques en el control de la informació. Tot això influeix 
positivament  en la perspectiva d’ampliar el camp de les activitats a cobrir pels 
SIG. 
   
1.4. Components 
 
Tots els elements que són necessaris per portar a terme tasques de SIG són 
els següents: 
 
Maquinari: És la part física amb què treballen els SIG. Ordinador, servidors de 
Bases de dades, xarxes, etc com elements principals. Perifèrics d’entrada, 
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sortida i emmagatzematge conformen tot el necessari per una plataforma de 
treball típica. 
 
Programari: El software constitueix el suport lògic de l’ordinador. A més del 
Sistema Operatiu necessari en qualsevol maquinari, cal utilitzar programari 
especialitzat en la captura i introducció de les dades i del seu emmagatzematge 
posterior, d’una forma organitzada en Bases de Dades. En segon lloc, cal 
utilitzar també el programari encarregat de la gestió i anàlisi posterior, part 
indispensable en els SIG i, finalment, en tercer lloc, el programari necessari per 
la importació i exportació de dades. 
 
Dades: Són la font d’informació dels SIG, probablement el component més 
important. Amb elles es realitzen les diferents funcions d’anàlisi i gestió. Malgrat 
que cada vegada hi ha més quantitat de dades disponibles en forma 
d’informació geogràfica digital, la seva qualitat, els formats de presentació i 
l’actualitat de la mateixa, es converteixen en el primer element a considerar en 
la implementació d’un SIG. Garcia Cuesta J. L. (2002) 
 
Procediments: Els SIG funcionen mitjançant el seu disseny i unes regles 
perfectament definides. El model ha de reflectir les pràctiques operatives de 
cada organització per poder obtenir la informació necessària per prendre 
decisions. 
 
Personal: És la part fonamental d’un SIG. Cal personal especialitzat que 
mantingui la informació actualitzada, personal que s’encarregui de gestionar el 
sistema i desenvolupar les aplicacions necessàries per resoldre el problema. 
En un SIG hi podem trobar els tècnics que dissenyen i gestionen el sistema i a 
l’usuari del mateix. 
 

 
 

Figura 1: Components d’un SIG . Adaptació de l’autor dels diversos models i gràfics 
                         disponibles a Internet 
 
La figura mostra, de manera esquemàtica, els diferents components d’un SIG 
amb una relació dels principals elements que els caracteritzen. 
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1.5. Funcions 
 
Els SIG han de ser capaços de portar a terme una sèrie d’operacions 
fonamentals per tal d’aportar solucions a problemes reals. Algunes d’aquestes 
funcionalitats són: 
 
  Captura de dades 
  Emmagatzematge de dades 
  Consulta , anàlisi i modificació de dades 
  Sortida de dades 
 
1.5.1. Captura de dades: 

  
En l’actualitat existeixen diferents mètodes d’entrada de dades als SIG, ja 
siguin dades de tipus geogràfic (coordenades) o de tipus tabular (atributs). 
 

Coordenades: Incorporació de coordenades al SIG a través d’un teclat 
de manera directa o mitjançant un fitxer que les conté. 

 
Dades digitals: Incorporació de dades digitals en diferents formats i de 
procedència diversa: xarxa, memòria externa, etc. 

 
Digitalització: Aportació de dades al SIG mitjançant la digitalització a 
través de taules de digitalització o d’escàners, de mapes, fotografia 
aèria, etc. 

 
Teledetecció: Encara que és una ciència a part, és complementaria dels 
SIG. Utilitza les capes d’informació obtingudes per un procés sobre 
imatges. 

 
1.5.2. Emmagatzematge de dades: 

  
La necessitat que la informació pugui ser processada per un ordinador 
requereix que aquesta informació es pugui transcriure a un format digital. Les 
dades geogràfiques tenen una component temàtica i una altra d’espacial. La 
conversió de la component temàtica a format digital és simple, a través d’un 
mètode qualitatiu o quantitatiu, els valors obtinguts poden ser transformats en 
números. 
Els SIG creen una base de dades associada a les entitats, a cada entitat se li 
associa una taula. Els camps d’aquestes taules són els atributs de l’entitat. 
 

diccionari d’entitats base de dades 
entitat taula 

instància registre 
atribut camp 

 
Taula 2: Equivalència entre diccionari d’entitats i base de dades. 

 
Els SIG incorporen taules de metadades en  què recull llistats i característiques 
de les taules (entitats), camps (atributs), mapes, etc. Aquestes metadades són 
imprescindibles pel bon funcionament i manteniment dels SIG. 
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 Respecte a la conversió de les dades espacials requereix de la localització 
específica de cada objecte i de la seva conversió a un format numèric, així com 
la definició, d’igual manera, de les relacions existents entre cada objecte 
geogràfic respecte els altres. En l’actualitat hi ha dues formes d’estructurar 
aquesta informació: el format vectorial i el format ràster. 
 
Format vectorial: En aquest format, la definició dels diferents elements 
geogràfics (punts, línies i polígons) implica el posicionament relatiu dels 
mateixos en l’espai. Els punts, com objectes sense dimensió, queden 
representats pel parell de coordenades (x, y) . Les línies i polígons es 
construeixen partint d’aquestes unitats elementals, ja que constitueixen, o bé 
una successió oberta de punts (línies) o una successió de punts que tanca 
l’espai, on les coordenades del primer i de l’últim punt coincideixen. 

 
En aquest model queden ben diferenciades les estructures de dades 
cartogràfiques i les topològiques [4]. Les primeres informen de la forma i posició 
de l’objecte en l’espai. Les segones defineixen la connectivitat dels arcs [7] en 
les interseccions o bé les relacions de contigüitat entre polígons, per exemple. 
 
Format ràster: En aquest format, l’espai està dividit en cel·les o píxels de 
manera que qualsevol informació del món real es codifica en aquest format al 
sobreposar una malla sobre el territori. A través d’un sistema de referència hi 
ha una relació entre les cel·les de la quadrícula i un conjunt d’àrees elementals 
de la superfície terrestre. La informació temàtica queda estructurada 
individualment per cada un dels atributs en ser emmagatzemada en capes 
independents per  a cada una de les variables a representar. Aquest mètode 
permet que els elements puntuals siguin reemplaçats per cèl·lules individuals, 
els lineals per una sèrie de cel·les alineades i el polígons per cel·les contigües 
del mateix valor temàtic. 

 

 

Aquest dos sistemes de 
representació de dades 
es refereixen a models 
bidimensionals però 
existeix la possibilitat 
d’incorporar una tercera 
dimensió a partir de 
Models Digitals del 
Terreny (MDT) que 
permet en ser 
implementats tant en 
ràster com en vectorial. 
La tipologia especial 
dels MDT  és un model 
d’elevacions on la 
tercera variable es 
refereix a l’alçada.  
 

Figura 2: Representació de dades en format Ràster i Vectorial.  
Font: http://es.geocities.com/caacontapa/cartografiadigital.htm 

Aquests tècnica possibilita  la representació d’una variable contínua, 
normalment l’alçada, en una gràfica tridimensional. 
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Aquest model es construeix en base a dues estructures bàsiques: TIN i GRID. 
En l’estructura TIN, la superfície d’elevació es genera a partir de triangles on 
als seus vèrtex es troben els valors de l’alçada. La GRID és en realitat una 
matriu de dades on es considera per cada cel·la o píxel un valor de l’alçada. 
 
1.5.3. Metadades 
 
Les metadades informen als usuaris sobre les característiques de les dades 
existents de manera que siguin capaços d’entendre “el que representen” i “com 
ho representen” per a poder cercar i seleccionar quines dades ens interessa i 
siguin capaços d’explotar-les de la forma més eficaç possible. Per fer-ho la 
informació inclosa a les metadades descriu: la data de les dades, el contingut, 
l’extensió que cobreixen, el sistema de referència espacial, el model de 
representació espacial de les dades, la seva distribució, restriccions de 
seguretat il·legals, freqüència d’actualització, qualitat, etc. 
 
Els objectius de les metadades són:  
 
 La recerca de conjunts de dades: saber quines dades existeixen,  

quines hi ha disponibles d’una determinada zona, d’un tema determinat, 
a una escala, etc. 

 
 L’elecció: és a dir, poder comparar diferents conjunts de dades entre sí,  

de manera que es pugui seleccionar quins compleixen els requisits de 
l’usuari de la manera més adequada del propòsit perseguit. 

 
 L’ús: consisteix en descriure totes les característiques tècniques de les  

dades, de la manera més objectiva, més amplia i completa, amb la 
finalitat de permetre la seva explotació eficaç. Serveix d’ajut als usuaris 
de les dades tant en l’obtenció de resultats com el seu manteniment i 
actualització. [17] 

 
Un exemple molt gràfic ens el dóna el company Martí Pàmies Solà en el seu 
Treball de Final de Carrera [18] on, parlant de les metadades diu: “ Realitzant 
una comparació amb els sistemes d’informació bancaris, el fet de no disposat 
de metadades seria equivalent a guardar imports sense saber amb quina 
moneda estan expressats”. 
 
1.5.4. Consulta, anàlisi i modificació de dades 
 
Els SIG disposen d’eines que faciliten l’accés a la informació amb consultes del 
tipus: 
 

Localització: (Què hi ha a ... ?) Serveix per obtenir informació del que hi 
ha en un lloc determinat. 
 
Condició: (On succeeix què...?) Permet fer consultes per conèixer on es 
compleixen certes condicions. 
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Tendències: ( Què ha succeït.. ?) Permet fer consultes per permetre 
visualitzar les modificacions espacials a través del temps. 
 
Rutes: (Quin és el camí... ?) Permet conèixer la ruta idònia en base als 
requisits sol·licitats. 
 
Pautes: (Quines pautes trobem a ...?) Permet que, a través d’unes 
dades conegudes, es faci una extrapolació que permeti conèixer on es 
reproduirà el mateix patró. 
 
Models: (Què passaria si...?) Permet fer simulacions en base als 
requeriments sol·licitats. 

 
Així mateix els SIG han de proveir eines per a la manipulació de la informació 
com: Funcions de transformació matemàtica de coordenades, edició de capes, 
importació i exportació de dades en diferents formats, etc. 
 
1.5.5. Sortida de dades 
 
La representació gràfica de la informació és la més important però no l’única. 
Existeixen eines potents per a la generació de mapes o imatges fotogràfiques 
que es poden integrar en informes, vistes tridimensionals o altres tipus de 
sortides com per exemple la multimèdia. 
 
1.6. Aplicacions 
 
Actualment els SIG s’han convertit en una eina indispensable. La informació 
geogràfica és imprescindible en qualsevol tipus d’activitat que l’ésser humà 
realitza sobre el seu entorn. És un instrument d’ajuda a la gestió i presa de 
decisions. Les seves aplicacions poden ser il·limitades, depenent de les 
necessitats de l’usuari. Algunes de les aplicacions més importants es donen en: 
 

Medi ambient: Ajuda a avaluar l’impacte ambiental en l’elaboració de 
projectes, en estudis sobre l’evolució del territori , etc. 

  
 Gestió de recursos naturals: Treballs de gestió, manteniment i 
inventari del recursos. 

 
Aplicacions cadastrals: El SIG permet agilitzar la identificació de les 
parcel·les ja que aquestes tenen associats atributs alfanumèrics amb les 
dades dels propietaris. 

 
Aplicacions Internet: Guies de viatge amb càlculs de rutes, etc. 
Servidors de mapes tant per a la descàrrega de cartografia com per a la 
integració amb servidors de mapes propis. 

 
Sector de la banca: Localització de xarxa de sucursals en funció de les 
característiques de la població. Estudi de models de mercat. 
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Estudis de mercat: Segmentacions de mercat, distribució territorial de 
la població en funció de les característiques socioeconòmiqes. 

 
Sanitat: Estudis epidemiològics. Planificació de xarxes d’assistència 
sanitària. Distribució geogràfica de perfils sanitaris de la població. 

 
Gestió de recursos naturals: Treballs de gestió, manteniment i 
inventari del recursos. 

 
Telecomunicacions: dissenys i planificació de xarxes de telefonia 
mòbil, etc. 

 
Actualment l’administració ha engegat un procés de modernització digital on els 
SIG jugaran un paper molt important en la gestió pública. La planificació del 
territori i molts del temes tractats abans tindran una especial importància que 
ajudarà a augmentar la qualitat de les dades utilitzades en la presa de 
decisions. 
 
1.7. Els SIG versus els Sistemes de Gestió de Bases de Dades i sistemes 
de Diseny Assistit per Ordinador. 
 
En aquest apartat es vol fer una petita comparació dels SIG amb sistemes que 
estan molt relacionats amb ells com són els Sistemes de Bases de Dades 
(SGDB) i el Disseny Assistit per Ordinador (CAD) 
  
1.7.1. Sistemes de Gestió de Bases de Dades 
 
Un SGBD és un sistema que la seva funcionalitat és emmagatzemar, tractar i 
consultar informació a través de dades alfanumèriques, organitzades en tuples i 
que poden estar o no interelacionades entre elles. Tenen capacitat per tractar 
un volum molt gran d’informació però molt poques funcionalitats gràfiques. 
Constitueixen un component imprescindible dels SIG però només si han estat 
dissenyades per tractar informació espacial. 
 
1.7.2. Disseny Assistit per Ordinador 
 
Els Sistemes CAD són eines de treball bàsiques per a els  dissenyadors, 
delineants, etc. En destaquen d’ells les seves funcionalitats gràfiques que són 
una eina imprescindible a l’hora de dibuixar mapes estructurats en capes 
temàtiques.  El que distingeix un SIG d’un CAD és la capacitat que té el primer 
per a integrar dades georeferenciades i realitzar operacions d’anàlisi. 
 
1.8. Topologia 
 
En relació amb els SIG, la topologia fa referència a les propietats no mètriques 
dels mapes: a les propietats de veïnatge o adjacència, inclusió, connectivitat i 
ordre. És a dir, propietats no mètriques que queden invariables davant de 
canvis morfològics, d’escala o de projecció. Normalment es defineix una 
estructura de dades topològiques quan inclou informació explícita d’aquestes 
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propietats. En aquest cas és possible realitzar anàlisis i consultes topològiques 
sense necessitat de recórrer a les taules de coordenades. 
 
1.8.1. Components topològics. 
 
A diferència de la geometria, el model topològic només descriu les formes 
geomètriques en termes de relació de nodes, arc i polígons: 
 
Node: Un node és un punt zero dimensional. S’utilitza per representar entitats 
de tipus punt i cert tipus de vèrtex importants de les entitats de tipus línia. En 
qualsevol mapa els nodes s’utilitzen en els següents punts: 
  

Primer i últim vèrtex de cada instància. 
 Punts d’intersecció entre dues o més instàncies. 

La informació associada a cada node és: 
 Codi del node 
 Una tupla amb les seves coordenades 
 
Arc: Un arc és una línia poligonal unidimensional que uneix dos nodes. 
S’utilitza per representar entitats de tipus línia i contorns d’entitats tipus àrees. 
La informació associada a cada arc consisteix en: 
  

Codi de l’arc 
 Codi del node inicial i final 
 Coordenades dels vèrtex intermedis 
 Etc. 
 
Polígon: Un polígon és cada una de les superfícies tancada per arcs. La 
informació associada a cada polígon és: 

Codi del polígon 
 Codi de l’arc inicial del contorn del polígon 
 Etc. 
 
Aquesta estructura topològica queda emmagatzemada en una base de dades 
creada i manipulada internament pel SIG.  Consta, entre d’altres, d’una taula de 
nodes, un altra de arcs, una altra de superfícies i una última de contorns de 
superfícies. Cada un dels diferents elements del mapa constitueix un registre 
en la taula corresponent. En la Figura 4 es pot apreciar una representació 
d’aquest model. 
 
Els nodes es situen en el mapa utilitzant les seves coordenades. Els arcs es 
situen sobre els nodes i les superfícies es defineixen a partir dels arcs. En 
aquesta situació, el moviment d’un node (modificació de les coordenades) 
suposa la modificació de tots els arcs i superfícies que depenen d’ell. D’aquesta 
forma, l’estructura topològica es manté estable davant de qualsevol canvi de 
coordenades. La topologia és creada i actualitzada automàticament pel SIG a 
mesura que s’introdueixen instàncies en el mapa. Cada instància consta d’una 
sèrie de punters, cada un dels quals identifica a una de les primitives 
topològiques que la composen.  
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TOPOLOGIA DE POLÍGONS 
POLÍGON ARCS 

A 4, 5, 6 
B 2, 3, 6 
C 1, 5, 2 
D polígon exterior 
E 7 

 
 

TOPOLOGIA DELS ARCS 
ARC VÈRTEX ORIGEN VÈRTEX FINAL POLÍGON ESQ POLÍGON DRETA 

1 I IV C D 
2 III IV B C 
3 II IV D B 
4 I II D A 
5 I III A C 
6 II III B A 
7 V V B E 

 
Figura 3: Model topològic. Font: Adaptació de l’autor de diferents exemples disponibles a  

                    Internet. 
 
1.9 Eines i recursos per a la construcció d’un SIG 
 
L’ús dels SIG ja no és patrimoni de les grans corporacions, administracions o 
universitats. L’abaratiment dels preus dels elements necessaris per crear un 
SIG i la gratuïtat de molta de la informació geogràfica l’ha posat a l’abast de 
tothom. 
 
1.9.1. Fonts d’informació cartogràfica 
 
A part de tota la cartografia de pagament disponible en el mercat en qualsevol 
format i tipus de suport , també n’hi ha molta de gratuïta a l’abast de tothom 
disponible a través d’Internet. Aquesta disponibilitat té dues variants: 
descarregant les dades des de qualsevol proveïdor de les mateixes o  a través 
de la navegació sobre servidors de cartografia. 
 
 1.9.2. Descàrrega de dades a través de servidors 
 
L’usuari pot accedir a la cartografia a través d’un servidor on el proveïdor la té 
allotjada . L’usuari pot fer la descàrrega dels fitxers que necessita bé a través 

TOPOLOGIA DE NODES 
NODES ARCS 

I 1, 4, 5 
II 3, 4 
III 2, 5, 6 
IV 1, 2, 3 
V 7 
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d’una descàrrega directa sobre una llista de fitxers o bé sobre un programari de 
navegació cartogràfica que li permet seleccionar la zona geogràfica desitjada i 
descarregar la informació. 
 
L’usuari, una vegada té les dades en el seu ordinador, pot treballar amb elles ja 
sigui a través d’un visor on les podrà consultar i imprimir o a través d’un 
programa SIG que li permetrà editar la informació o canviar-la de format entre 
altres utilitats. 
 
Uns dels principals servidors de descàrrega del nostre país i que podem trobar 
per Internet és l’Institut Cartogràfic de Catalunya [8] , el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya [9], el Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals [10] ,etc. 
 
1.9.3. Navegació sobre cartografia a través d’un servidor 
 
En aquest cas, el proveïdor posa  la cartografia a l’abast de l’usuari a través un 
programari específic que permet visualitzar i fer consultes. Aquest sistema 
permet que l’usuari accedeixi de forma molt simple a la informació ja que 
només necessita el navegador web i algun complement tipus plug-in que és 
totalment transparent al sistema operatiu. 
 
Una de les prestacions que suposa un valor afegit són els proveïdors que 
ofereixen serveis WMS (Web Map Service) [11].  Consisteix en publicar 
informació cartogràfica per Internet seguint les especificacions de l’OCG (Open 
Geospatial Consortium) [12]. 
 
Alguns dels servidors que hi ha actualment d’aquest tipus i que ens són més 
propers són: 
 
Oficina virtual del Cadastre ( http://ovc.catastro.meh.es/)  Pàgina web del 
Ministeri d’Economia i Hisenda on hi ha publicada la informació cadastral amb 
les dades públiques i les dades personals d’accés restringit. 

 
 

Figura 4: Consulta al Cadastre amb ortofoto. Captura de pantalla 
 

Ministeri de Foment (http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES) 
Amb el projecte IDEE (Infraestructura de Dades Espacials d’España) té 
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l’objectiu d’integrar les dades, metadades, serveis i informació de tipus 
geogràfic que es produeixen arreu de l’Estat. 
 

 
 

Figura 5: Consulta d’anàlisi territorial. Captura de pantalla 
 
Infraestructura de dades espacials de Catalunya (IDEC) 
(http://www.geoportal-idec.net/geoportal) És una iniciativa de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació, i del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya. Incorpora cartografia de 
referència temàtica, accés a metadades [, etc.  
 

 
 

Figura 6: Visualitzador de geoinformació. Captura de pantalla 
 
Google Maps (http://maps.google.es/) Servei gratuït de mapes de 
Google on hi ha tot el mon i que destaca per la seva simplicitat d’ús. 
 
Google Eart (http://eart.google.com/intl/es/) Permet visualitzar 
ortofotomapes, localitzar punts de tot el mon, etc. Necessita la 
instal·lació d’un programari especial que subministra de manera gratuïta   
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1.10. SIG i arqueologia 
 
Els sistemes d’Informació Geogràfica han començat a despuntar com una nova 
tecnologia susceptible d’aportar llum a l’estudi de territoris antics. Es tracta 
d’una eina amb àmplies potencialitats quant a la restitució cartogràfica del 
territori i quant a l’execució d’anàlisis amb vista a la interpretació. 
 
1.10.1. Estudi del territori històric 
 
L’estudi de les restes de cultura material, l’arqueologia, és fonamental per 
entendre els processos històrics que han marcat les societats humanes. Com a 
tal, els processos de prospecció, excavació i anàlisi d’aquests objectes han 
estat alguna de les disciplines més importants que han marcat el nostre 
coneixement actual sobre les societats anteriors a la nostra. 
 
L’anàlisi de la relació de les troballes amb la zona on s’han localitzat és una 
eina molt potent al servei dels arqueòlegs. L’elecció del territori escollit per 
qualsevol acció humana,  assentaments, vies de comunicació o batalles, es 
basa normalment en motius racionals, en què tenen una gran importància les 
característiques del paisatge, els recursos propis de la zona i la proximitat a 
altres àrees. 
  
Les variables que defineixen l’estudi de l’arqueologia són de tipus: espacials i 
temporals per això l’ús de SIG pot ser  fonamental per estudiar el primer àmbit, 
així com per relacionar-ho amb el segon de manera efectiva. L’arqueologia 
requereix l’anàlisi del territori per contrastar hipòtesis de treball, i per a crear-ne 
de noves a partir dels resultats. Un altra qüestió important en aquest cas és un 
factor de canvi propi de la història: el temps. [13] 
 
1.10.2. Metodologia 
  
Per poder fer una restitució de la planimetria arqueològica d’un territori cal 
seguir una metodologia de treball . En la figura es representa aquesta 
metodologia.[14] 
 

 
       

Figura 7: Diagrama de la metodologia. Font: http://www.icac.net 
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En aquest diagrama es veu l’esquema que descriu el mètode de treball. La 
descripció de cada un d’ells és: 
 

1. Definició del problema: Cal identificar quines són les necessitats 
que permetran la planimetria arqueològica de la zona. 

2. Disseny de les fitxes arqueològiques: Cal dissenyar les fitxes que 
definiran cada element arqueològic. Per aquestes fitxes hi haura 
camps com: localització, datació, fases, funció, etc. Per 
emmagatzemar aquestes fitxes cal el disseny i creació d’una base de 
dades. 

3. Disseny de l’entorn topogràfic: Cal veure quin és l’entorn 
topogràfic que ha de contextualitzar els elements arqueològics. 
Aquest context arqueològic, en el cas de l’orografia pot ser modelitzat 
i capaç de recuperar la seva disposició en un moment determinat en 
el temps. 

4. Recollida de informació planimètrica: Les intervencions 
arqueològiques generen molta informació planimètrica útil per crear la 
trama arqueològica del territori. 

5. Recollida de dades textuals: Cada element arqueològic conté una 
informació que no és espacial però que l’identifica de forma unívoca. 
Per aquest motiu s’ha de fer un treball paral·lel de buidatge i 
classificació d’aquesta informació. 

6. Digitalització de la planimetria: Cada planta que en el pas 4 va ser 
recollida ha de ser digitalitzada i vectoritzada com a pas previ a la 
seva incorporació en la planimetria. 

7. Registre de la informació textual: Una vegada recollida la 
informació de cada element arqueològic, aquesta ha de ser 
enregistrada en la base de dades del pas 2. 

8. Georreferenciació: Com s’aprecia en l’esquema, els passos 6 i 7 
estan relacionats perquè cada element arqueològic digitalitzat ha de 
ser enllaçat amb la informació que l’identifica de forma unívoca. Una 
vegada establerta aquesta identificació cal georreferenciar cada 
element arqueològic. 

 
2. Cartografia i geodèsia 
 
En aquest capítol es fa una introducció a la cartografia i a la geodèsia, es 
defineixen les idees i conceptes més importants amb  la finalitat d’explicar els 
elements i sistemes que s’utilitzen a l’hora de representar la superfície de la 
terra en un plànol. 
 
2.1. Cartografia 
 
Des de sempre l’ésser humà ha tingut la necessitat de conèixer la configuració 
de la terra i dels accidents geogràfics que hi ha, d’aquí en neix també la 
necessitat de la seva representació. 
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Segons l’Associació Cartogràfica Internacional (ICA) [15] la cartografia és el 
conjunt d’estudis i operacions científiques i tècniques que intervenen en la 
formació o anàlisi de mapes, models en relleu o globus, que representen la 
terra, o part d’ella, o qualsevol part de l’Univers. 
 
Així doncs, un mapa és la representació convencional gràfica de fenòmens 
concrets o abstractes, localitzats a la terra o a qualsevol part de l’Univers. 
 
2.1.1. Coordenades Geogràfiques 
 
Les coordenades geogràfiques són els paràmetres que determinen la posició 
d’un punt sobre la superfície terrestre o, dit d’altra forma, la situació d’un punt 
sobre la superfície de la terra queda definida per la intersecció d’un meridià i un 
paral·lel que determinen les coordenades geogràfiques longitud i latitud (fig. 9) 
Per aconseguir-ho es pren com a origen un meridià de referència que, com tots 
el meridians, és una línia imaginària que correspon a un cercle màxim que 
passa pels dos pols. A més és el de referència i passa per Greenwich. 
 
Com a origen dels paral·lels es pren l’equador . Se li dóna el nom de latitud 
d’un punt a l’angle que forma amb el meridià de referència (Greenwich). Essent 
longitud est o positiva si es troba a l’est del meridià de referència i longitud oest 
o negativa si es troba a l’oest del meridià de referència. 
 

 
Figura 8: Sistema de coordenades geogràfiques.  

Font: http://es.encarta.msn.com/ 
 
2.1.2. Escala 
 
Com que els mapes són sempre més petits que les àrees que representen, per 
poder interpretar-los cal conèixer la raó o proporció entre mesures 
comparables. En general es considera l’escala d’un mapa com la raó entre una 
distància corresponent a la terra projectada sobre una superfície de referència, 
normalment un el·lipsoide. 
 
L’escala d’un mapa es pot expressar de vàries formes: 
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Escala numèrica: Amb una fracció o raó. El numerador expressa la 
mesura del mapa i el denominador les vegades que s’ha d’augmentar el  
mapa per representar l’unitat. 
 
Escala verbal o literal: indicant les distàncies del mapa en relació a la 
realitat. Per exemple dient que 1 mil·límetre representa 200 metres. 
 
Escala gràfica lineal: Es representa amb una línia o barra , amb una 
caràtula explicativa, què s’ha dividit per indicar les longituds sobre el 
mapa de les unitats que s’utilitzen per mesurar distàncies en la terra. 
Com que segons la projecció pot passar que un mateix mapa no tingui la 
mateixa escala en totes les direccions, a vegades es representen unes 
escales  gràfiques de tipus múltiple  que varien segons la latitud. 

 

        
                                                   

Figura 9: Escala lineal i variable. Font: Adaptació de l’autor de exemples de diferents llibres 
 
2.2. Geodèsia 
 
Una definició actual de geodèsia ha estat publicada per la Universitat estatal de 
Ohio [16 ] és la següent: “Geodèsia és una ciència interdisciplinària que utilitza 
sensors remots transportats per satèl·lits espacials i plataformes aèries i 
mesures terrestres per estudiar la forma i les dimensions de la terra, dels 
planetes i dels seus satèl·lits així com els seus canvis; per tal de determinar 
amb precisió la posició i la velocitat dels punts o objectes en la superfície 
orbitant el planeta, en un sistema de referència terrestre materialitzat, i 
l’aplicació d’aquest coneixement a diferents aplicacions científiques i tècniques, 
utilitzant la matemàtica, la física, l’astronomia i les ciències de la computació”. 
 
2.2.1. Geoide, el·lipsoide i datum 
 
L’any 1687 Newton va enunciar el principi fonamental següent: “La forma 
d’equilibri d’una massa fluida homogènia sotmesa a les lleis de la gravitació 
universal, i girant al voltant d’un eix, és un el·lipsoide de revolució xafat pet 
pols”. Malgrat aquesta llei les mesures reals demostren que la terra no es un 
el·lipsoide perfecte. Per això es defineix per cada punt de la terra els següents 
conceptes: 
 
Geoide: Es defineix geoide com la superfície teòrica de la terra que uneix tots 
els punts que tenen igual gravetat. La forma així creada suposa la continuació 
per sota de la superfície dels continents, de la superfície dels oceans i mar 
suposant l’absència de marees, amb la  superfície dels oceans en calma sense 
cap pertorbació exterior. Es consideren pertorbacions exteriors l’atracció de la 
lluna (marees) i les interaccions amb la resta d’objectes del sistema solar. 

 
El·lipsoide: L’el·lipsoide és la simplificació del geoide. És el resultat de 
revolucionar una el·lipse sobre un eix. Queda definit per la longitud dels eixos 
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de l’el·lipse. Cada regió de la terra fa anar un model matemàtic diferent amb la 
fi d’adaptar-se millor a la forma de la terra en la zona cartografiada. 
 

 

Per poder determinar una referència 
cartogràfica cal determinar la 
referència que relaciona un punt 
d’origen amb l’el·lipsoide . Aquesta 
referència és el datum. Així doncs es 
defineix el datum com el punt on 
l’el·lipsoide i el geoide s’assumeixen 
com a tangents, coincidint les verticals 
de les dues superfícies. 
Datum: determina les coordenades 
geogràfiques i és la referència del 
càlcul. Defineix l’origen i situació d’un 
sistema de coordenades vàlid per 

Figura 10 :  Relació entre el geoide, 
l’el·lipsoide i el datum. Font: Adaptació de 

l’autor del gràfic  de http://www.shom.fr 
 

determinar una zona de la terra. Per definir un datum cal conèixer el punt precís 
que es prendrà com a referència o origen dels sistema per poder referenciar la 
resta de punts . En el cas del nostre país des de l’entrada en vigor del Reial 
Decret 1071 de 27 de juliol de 2007 el Datum oficial per la península i les Illes 
Balears és el ETRS89 (European Terrestial Reference System 1989) i el 
REGCAN95 per les Illes Canàries. Tot dos datums tenen com a referència 
l’el·lipsoide GRS80. El Reial Decret permet l’ús del sistema ED50 fins l’any 
2015. 
 
2.3. Projeccions cartogràfiques: 
 
Un mapa constitueix l’expressió matemàtica del paisatge. Un mapa és “Una 
representació geomètrica plana, simplificada i convencional, de tota o una part 
de la superfície terrestre, amb una relació de similitud proporcionada, 
anomenada escala” Joly, F 1982 
 
El primer pas, en la consideració d’un mapa, és la transformació o 
correspondència dels punts de la superfície terrestre sobre un pla. Una 
projecció cartogràfica és una funció matemàtica que associa a cada punt de 
l’el·lipsoide un punt sobre el pla. Això vol dir que les coordenades geogràfiques 
de cada punt de la superfície terrestre es transformen en un punt del mapa amb 
coordenades planes. El problema és que la superfície de l’el·lipsoide s’ha de 
representar en dues dimensions, s’ha de representar en un plànol i, això crea 
deformacions geomètriques que afecten de manera important la precisió del 
mapa. Les deformacions poden afectar de manera especial a les superfícies, 
als angles o a les distàncies .  
 
Alguns sistemes conserven les distàncies al llarg de certes direccions, són les 
equidistants. D’altres conserven els angles, són les projeccions conformes, 
conserven la forma de la figura representada però generen grans canvis en la 
superfície. Finalment, altres conserven la superfície de qualsevol figura, és a 
dir, conserven les àrees, són les equivalents. Existeixen quatre grans grups de 
sistemes de projecció en funció de la superfície sobre la que es projecta el 
globus terrestre  
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Zenitals o azimutals: Resulten de projectar la superfície del globus terrestre 
sobre un pla, des d’un centre de perspectiva. Aquestes projeccions tenen 
simetria radial respecte un punt central. Tota recta que va des del centre cap a 
fora, coincideix amb un cercle màxim. Segons la posició del pla de projecció 
respecte al globus es classifiquen en: 

 
Polar: Si el pla de projecció és perpendicular a l’eix terrestre. 
 
Equatorial: Si el pla és paral·lel a l’eix, perpendicular a l’equador 
 
Obliqua: Si el pla és perpendicular a qualsevol punt intermedi. 
                                                                                                 

                                                                     
       Figura 11: Projecció azimutal                                   Figura 12: Projecció Azimutal Equidistant  
          Font: http://astrored.org                                                    Font: Elaboració pròpia  

 
Còniques: En aquest sistema es projecta la xarxa geogràfica sobre un conus 
que, posteriorment, es desenvolupa sobre un pla. Es caracteritza perquè els 
meridians apareixen com a línies rectes i els paral·lels com àrees de cercles 
concèntrics. Hi ha molts tipus de projeccions còniques. Les més esteses són la 
Simple, que és tangent al globus en un paral·lel, que conserva l’escala i la  
projecció cònica conforme de Lambert, una recta sobre el mapa resulta molt 
aproximada a un segment de cercle màxim. El seu error d’escala és petit. 
                                                                                                                                                        

                                  
            Figura 13: Projecció cònica                          Figura 14: Projecció Cònica Conforme 

Font: http://astrored.org                                        Font: Elaboració pròpia 
 

Cilíndriques: Són un sistema de projecció en què les superfícies on es 
projecta la xarxa geogràfica és un cilindre que després es desenvolupa en un 
pla. En aquestes projeccions, els paral·lels apareixen com a línies rectes amb 
un espaiament entre elles més gran quant més llunyanes estan de l’equador. 
Els meridians apareixen amb la mateixa separació. 
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Els tipus de projeccions cilíndriques que més s’han usat són la Mercator, que 
és una projecció conforme, on el cilindre és tangent al globus terrestre en 
l’equador. La seva deformació augmenta com més lluny està de l’equador.            
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
                Figura 15: Projecció Cilíndrica                            Figura 16: Projecció Cilíndrica Mercator 
              Font: http://astrored.org                                                Font: Elaboració pròpia 

 
Altres projeccions: Hi ha d’altres projeccions molt importants que no s’ajusten 
als tipus citats. S’utilitzen per representar mapes mundi. Les més interessants 
són: 

 
Homologràfica: (o de Mollweide) que conserva les àrees, els paral·lels 
apareixen com línies rectes i els meridians, excepte el central que és recte, 
apareixen com arcs d’el·lipsi. 

 

 
Figura 17: Projecció Homologràfica, Font: adaptació de l’autor 

 
Sinusoïdal: Molt assemblat a l’anterior excepte que els meridians apareixen 
dibuixats com corbes sinusoïdals. 

 

 
Figura 18: Projecció Sinusoïdal, Font: adaptació de l’autor 

 
Homolosena: És el resultat de combinar les dues anteriors. Els paral·lels són 
línies rectes i pels meridians s’utilitza un d’ells com a central per a cada 
continent. 
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   Figura 19: Projecció Homolosena, Font: adaptació de l’autor 

 
2.4. Coordenades UTM 
 
Les coordenades UTM (Universal Transverse Mercator),o conforme de Gauss, 
és una projecció que consisteix en utilitzar un cilindre tangent a un meridià al 
llarg del qual es manté l’escala de forma constant. En cada  projecció només el 
meridià origen de cada fus i l’equador apareixen com rectes perpendiculars. El 
sistema UTM utilitza diferents cilindres de projecció. En realitat cada fus de 6º 
utilitza un cilindre diferent. Així, els meridians centrals de cada fus són de 
longituds corresponents a 3º, 9º, 15º... El sistema permet que cada punt de la 
superfície terrestre tingui unes coordenades dintre del seu fus de referència. 
Així, el primer d’ells és el fus del meridià de Greenwich, augmentant l’ordre del 
següents en el sentit oest a est. En sentit vertical es subdivideix la superfície en 
bandes de 8º de latitud creen 20 zones, 10 en l’hemisferi nord i 10 més en el 
sud. Aquestes files o bandes verticals es reconeixen amb les lletres majúscules 
des de la C fins a la X. Corresponent la C al pol sud i la X al pol nord. 
 

 
Figura 20: Quadrícula de fusos UTM Font: http://www.gsd.harvard.edu 
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3. Geomedia 
 
Geomedia és el nom d’una tecnologia SIG de nova generació que l’empresa 
Intergraph va crear l’any 1996. Els criteris bàsics que han tingut en compte des 
de del seu naixement són[19]: 
 

- Funcionament en ambient Windows 
- Accés en temps real i sense necessitat de conversió a tots els 

formats SIG i CAD del mercat. 
- Emmagatzematge d’informació gràfica i alfanumèrica en bases de 

dades 
- Programació en llenguatge estàndard del mercat 
- Evolució cap la plataforma Web i dispositius mòbils. 

 
3.1. Funcions. 
 
Captura i manteniment de dades: Geomedia ofereix un conjunt d’eines i 
utilitats dissenyades especialitzades en la captura, digitalització i edició de les 
dades. 
 
Anàlisi de dades: Geomedia disposa d’un conjunt d’eines que permeten 
l’anàlisi de dades entre diferents bases de dades geoespacials, 
independentment dels seu format nadiu i que permeten combinar múltiples 
operacions en un únic model d’anàlisi per resoldre consultes espacials 
complexes. 
 
Presentació de dades: Hi ha un conjunt d’eines que permeten definir la 
visualització de les dades i dels mapes segons les necessitats de cada cas. 
Genera mapes cartogràfics d’alta qualitat ràpidament i segons les necessitats. 
 
Programació: Permet usar les possibilitats de les darreres eines de 
desenvolupament com són: Delphi, PowerBuilder i tots els llenguatges de 
Visual Studio .NET. Ofereix una interfície de programació extensa, que inclou 
serveis específics de captura i edició de dades per al desenvolupament de 
controls personalitzats i permet ampliar el conjunt d’eines disponibles en 
Geomedia Professional 6.0 
 
3.2. Elements 
 
GeoWorkspaces: És un fitxer de projecte que recull l’informació dels diferents 
magatzems  per visualitzar les dades geogràfiques d’un mapa. És l’entorn bàsic 
per realitzar tot el treball necessari i veure les dades geogràfiques. Dins 
d’aquest entorn es troben les connexions als magatzems de dades, finestres de 
mapes i de dades, finestres de composició, barres d’eines, informació del 
sistema de coordenades i les consultes que s’hagin creat. 
 
Magatzems (Warehouses): S’entén per magatzem el lloc de dades recaptades 
d’una o més entitats geogràfiques. La tecnologia Geographic Data Objecta 
(GDO) permet manipular dades geogràfiques en diferents formats i fer-ho de 
forma simultània de manera que puguem treballar a la vegada amb dades en 
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diferents formats. Un magatzem de dades és una font de dades geogràfiques 
on s’emmagatzema tota la informació per poder treballar. La geometria de les 
entitats i les dades dels atributs es visualitzen en la finestra de mapa de dades 
que , a la vegada, són al GeoWorkspace. Cada connexió de magatzem 
requereix un servidor de dades per convertir aquestes a un format que el 
software pugui visualitzar. 
 
Hi ha diversos tipus de magatzems: 
 
 Magatzem de lectura, escriptura i creació. Access. 
 Magatzems de lectura i escriptura. Oracle i SQL Server 
 Magatzems de lectura. MapInfo, ArcInfo, etc. 
 
En la  figura 1 s’aprecia la interfície per seleccionar el tipus de magatzem: 
 
Entitats i classe d’entitats: Les 
classes d’entitat i les entitats 
defineixen les unitats bàsiques de 
treball en Geomedia. Una definició 
de classe d’entitat defineix tots els 
atributs i tipus de dades 
associades. Les instàncies 
específiques de la classe d’entitat 
tenen valors únics en els camps 
d’atributs. En un model de base de 
dades relacional, una classe             
d’entitat és una taula i una entitat 
és un registre d’aquesta taula. Una Figura 21: Selecció del tipus de magatzem 
entitat és un element geogràfic que es representa al mapa amb una geometria i 
té definits uns atributs alfanumèrics dins del magatzem. Són representacions 
gràfiques d’elements del món real i tenen atributs. Les entitats es poden 
representar en el SIG com punts, línies, línies poligonals, àrees, arcs, texts i 
imatges; es poden organitzar en categories, temes o capes. 
 
Llegenda: La llegenda controla quina informació apareix a la finestra del mapa, 
inclosa la simbologia, ordre d’aparició i característiques interactives. La 
llegenda té una entrada diferent per a cada objecte. Si una classe d’entitat o 
una consulta té varis atributs de geometria o de tex, s’afegeix a la llegenda una 
entrada per a cada un d’ells. Cada entrada conté un títol i una clau d’estil. Si 
s’activen les estadístiques d’una llegenda, l’entrada mostra un número 
d’objectes de mapa al costat del títol. Les claus d’estil de les classes d’entitat i 
consultes són dinàmiques i representen el tipus de geometria de la classe 
d’entitat, punt, línia, area o compostos. Les claus d’estil de les visualitzacions 
temàtiques representen el tipus d’objecte. 
 
Consultes i consultes espacials: Les consultes són preguntes simples o 
complexes que es poden fer a un SIG. Les consultes espacials relacionen i 
complementen operadors relacionals amb operador espacials. 
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Sistemes de coordenades i projeccions: S’executen transformacions 
matemàtiques per representar la terra en un espai bidimensional. En qualsevol 
cas, la font d’informació és la mateixa i només la representació és diferent. 
Aquesta és la raó principal per la qual dades de diferents fonts es superposen 
correctament. 
 
En un GeoWorkspace es poden 
definir les següents propietats del 
sistema de coordenades: 
 
 - Tipus d’emmagatzematge base   
    (geogràfic o de projecció) 
 - Unitats d’emmagatzematge. 
 - Centre d’emmagatzematge 
 - Sistema de projecció i   
   paràmetres 
 - Datum geodèsic 
 - El·lipsoide de referència. 
 Figura 22: Sistema de coordenades 
Totes  les  dades  han  de estar  
especificades en un sistema de coordenades per poder ser visualitzades amb 
precisió. Les dades MGE, MGDM i MGSM ja especifiquen el seu sistema de 
coordenades però les dades ARCINFO, ArcView, MapInfo, alguns FRAMME, 
CAD i raster no el tenen definit i, en aquest cas s’ha de definir un sistema per 
poder visualitzar-los.  
Geomedia admet els següents  tipus de sistemes de coordenades: 
 

- Un sistema de coordenades geogràfic referit a un el·lipsoide, que 
expressa les coordenades en forma de longitud i latitud.  

- Un sistema de coordenades projectat referit a un pla de projecció 
amb una relació amb un el·lipsoide conegut, que expressa les 
coordenades en forma de X i Y. 

- Un sistema de coordenades geocèntric referit a un sistema cartesià 
amb centre el centre de la terra, que representa les coordenades com 
la posició d’un punt específic respecte al centre de la terra  

  
Geomedia Terrain: Geomedia Terrain és una eina bàsica per poder  processar 
l’elevació, anàlisis del terreny, generació de característiques, i visualització en 
3D. Integra dades d’elevació de una sèrie de fonts com les que treballa 
Geomedia  accepta dades d’elevació en tots els datum i projeccions que 
suporta Geomedia. Incorpora la funció de visualització i anàlisi dels models 
digitals del terreny, càrrega de dades de models en diferents formats; càrrega 
d’entitats geomorfològiques, i imatges; que permeten desenvolupar diferents 
funcions d’anàlisi.  
 
Inclou components per a generar models tridimensionals i realitzar vols sobre 
ells. Aquest component tridimensional que inclou tant GRID com Terrain és una 
peça de TerraExplorer Plus de Skyline [21] dissenyat en exclusiva per a la 
integració total amb l’entorn GeoMedia.  
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Geomedia Grid: És una eina que permet extraure informació significativa entre 
dades aparentment sense relació. Permet manipular, realitzar anàlisis, 
rasteritzar i vectoritzar, etc. Permet el càlcul de rutes, línies de visió, càlcul de 
conques hidrogràfiques, planejament de recursos, etc. 
 
4. Dades i cartografia 
 
En aquest apartat es descriuen la procedència i característiques de les 
diferents dades que utilitzem en el projecte així com de la cartografia emprada. 
En primer lloc, es descriu l’origen de les dades que fan referència al jaciment, la 
seva depuració, classificació i inserció en el projecte. Després es descriu 
l’origen i funcionalitat del fitxer que conté les principals vies de comunicació 
romanes, així com el procés d’inserció en el projecte. Seguidament es fa una 
petita descripció del procés de selecció de les ortofotomapes i de la seva 
incorporació, com part fonamental, al projecte. A continuació es descriu 
l’obtenció de les dades referents a la toponímia antiga i de la seva incorporació. 
Finalment, es fa una descripció de la solució adoptada per digitalitzar el riu i del 
seus procés d’incorporació. 
 
4.1 Jaciments 
 
4.1.1. Dades 
 
Les dades originals dels jaciments han estat facilitades pel departament 
d’Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Estan contingudes en un 
fitxer en format xls i aquesta és la descripció dels seus camps: 
 

Nom del Camp Descripció 
ID Número d’ identificació del jaciment 
MUNICIPI Nom del municipi on es troba el jaciment 
JACIMENT Nom del jaciment 
X Coordenada X del jaciment 
Y Coordenada Y del jaciment 
Z Alçada del jaciment 
TIPOLOGIA Descripció del tipus de jaciment 
CRONOLOGIA Període en el que està datat el jaciment  
IBÈRIC Camp amb valors lògics que determina l’època 
ROMÀ Camp amb valors lògics que determina l’època 
DESCRIPCIÓ Breu descripció del jaciment 
ACTUACIONS Breu descripció de les actuacions fetes en el jaciment 
BIBLIOGRAFIA Bibliografia relativa a les excavacions realitzades 

Taula 3: Taula dels fitxers dels jaciments 
 

Per poder millorar la qualitat de les dades, el fitxer és dividit i distribuït entre 
diferents estudiants. Una vegada millorades o, en algun cas, ampliades les 
dades de cada estudiant, es torna a reconstruir l’arxiu. D’aquesta manera 
s’obtenen unes dades que han estat revisades i que donen un alt índex de 
qualitat.   
 
Les principals fonts consultades per enriquir les dades dels jaciment han estat 
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya [20] i la recerca per Internet 
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de les fonts facilitades per la UOC en el document “SIG i Arqueologia. El riu 
Llobregat i la seva relació amb el territori en l’època romana”. 
 
D’aquesta fase de recerca es poden destacar les següents modificacions: 
 

- S’ha eliminat el jaciment Torre del Telègraf  del terme municipal de 
Castellbisbal per pertànyer a l’època medieval i queda fora de l’àmbit 
d’aquest treball. 

- El jaciment Can Pedrerol de Baix del terme municipal de Castellbisbal 
passa d’un a tres ja que apareixen diferents tipologies i s’ha cregut 
convenient crear dos nous jaciments. 

- S’ha identificat un jaciment nou Els Columbaris que correspon a una 
necròpolis del terme municipal de Castellbisbal. A causa de la falta 
de definició del lloc a les ortofotomapes  de l’ICC les coordenades 
són aproximades i s’han donat com a bones ja que l’error no és 
superior a 200 m 

- S’ha eliminat el jaciment Torrent del Bufador del terme municipal de 
Pallejà al no haver-hi dades d’aquest jaciment. 

- El jaciment corresponent a la necròpolis Can Puig del terme 
municipal de Sant Andreu de la Barca passa a denominar-se Can 
Sunyer per ser més adequat. 

- S’ha creat un nou jaciment Can Tries al terme municipal de 
Viladecans perquè correspon a èpoques diferents. 

- S’ha creat un nou jaciment C/ Ribot II al terme municipal de Sant 
Vicenç dels Horts del tipus “establiment rural”  

- S’ha creat un nou jaciment Plaça Catalunya II al terme municipal de 
Sant Vicenç dels Horts del tipus “establiment rural” 

 
La modificació més important de les dades del Departament d’Humanitats de la 
UOC ha estat la del canvi de datum. Malgrat que a les instruccions inicials els 
fitxers quedaven totalment identificats amb el datum WGS84, a l’hora de fer la 
representació gràfica, apareixien alguns jaciments fora del seu context 
geogràfic. El jaciment que inicia el període de comprovació de coordenades és 
el Pont del Diable del terme municipal de Castellbisbal, a prop de la població de 
Martorell. Aquest jaciment quedava desplaçat uns 200 m respecte a la seva 
ubicació real. 
 
Des del Departament d’Humanitats ens comuniquen que és possible que hi 
hagi una diversitat de datums ja que les fonts de dades que s’han utilitzat per 
fer l’inventari dels jaciments són variades. 

 
No s’han pogut comprovar les coordenades de tots els jaciments però 

majoritàriament estan referenciades amb el datum ED50  i, per això, donat que 
no afecta de manera important als objectius del Treball Final de Carrera, s’ha 
cregut convenient adaptar aquest datum per a tots els jaciments. 
 
A la fotografia 23 es pot veure a l’autor d’aquest treball comprovant les 
coordenades del jaciment de les termes romanes de Sant Boi de Llobregat amb 
un GPS. 
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Altres modificacions de menor 
entitat han estat l’actualització de 
la cota (coordenada Z) d’alguns 
jaciments, el canvi de format del 
camp tipologia i l’adequació de la 
cronologia, utilitzant en aquest 
últim camp la terminologia 
utilitzada a l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Catalunya. 
 
Per la seva representació gràfica 
en Geomedia, s’han utilitzat les 
abreviatures i els símbols que es Figura 23: L’autor llegint les coordenades d’un jaciment 
descriuen en la taula 2 
 
Tipus de jaciment abreviatura símbol  Tipus de jaciment abreviatura símbol 
Aqüeducte AQU   Poblat POB  
Ceràmica CER   Pont PON  
Ciutat CIU   Port / Embarcador PRT  
Establiment rural ERU   Sitges SIT  
Forn FOR   Termes TER  
Guaita GUA   Tombes TOM  
Mina MIN   Indeterminat VAR  
Necròpolis NEC   Vil·la VIL  
Pedrera PED      

Taula 4 : Taula amb els tipus de jaciments i els seus símbols. 
 
4.1.2. Inserció dels jaciments a Geomedia 
 
Per inserir els jaciments a Geomedia s’ha seguit el següent procediment:  
 
Una vegada s’ha creat un GeoWorkspace nou i s’han ajustat les coordenades a 
l’espai de projecció UTM i l’espai geogràfic a European 1950, s’ha creat un 
magatzem nou de tipus “Acces” que connecta amb la base de dades que conté 
les dades dels jaciments. Després s’ha afegit una nova entrada de llegenda i, 
finalment,  s’ha realitzat la geocodificació de les coordenades dels jaciments. 
D’aquesta manera, Geomedia llegirà i dibuixarà correctament la situació dels 
mateixos. 
 
En la figura 24 es pot veure la distribució dels diferents jaciments i la seva 
simbologia. 
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Figura 24: Distrribució dels jaciments 
 
 
4.1.3. Fitxes dels jaciments 
 
Per cada jaciment s’ha realitzat un fitxa resum amb la descripció del mateix. La 
idea és tenir tota la informació disponible de cada jaciment fent només un doble 
clic sobre cadascun d’ells. Donat que l’objectiu d’aquest treball està centrat en 
els SIG, no s’ha fet  un treball exhaustiu en la recerca d’informació ni en la 
realització de les fitxes, més aviat vol ser una mostra de les possibilitats de 
l’entorn de treball. 
 
4.2. Vies romanes 
 
4.2.1. Dades 
 
Les dades de les vies romanes també han estat subministrades pel 
Departament d’Humanitats de la UOC. Aquestes vies són de dos tipus, fluvials i 
terrestres i mostren els camins i les grans vies de comunicació ( per exemple la 
Via Augusta ). 
 
Les dades estan en format SHP (shape). Aquest format d’arxiu propietari i obert 
de ESRI [22] s’utilitza en aplicacions relacionades amb la geolocalització i 
georepresentació. Es tracta d’un format d’arxiu compost per tres tipus d’arxius: 
SHP, SHX i DBF. Els dos primers, indispensables i íntimament relacionats, 
emmagatzemen la relació de formes junt amb les seves coordenades 
geogràfiques; SHP emmagatzema les entitats geomètriques dels objectes i 
SHX emmagatzema l’índex de les entitats geomètriques. D’altra banda, els 
arxius DBF no són més que arxius complementaris que contenen una base de 
dades amb informació en forma d’atributs.  



       

 41

Inicialment  el Departament d’Humanitats notifica que les dades estan 
referenciades al datum UTM WGS 84 però, de la mateixa manera que amb les 
dades dels jaciments, al treballar amb elles es comprova que el datum correcte 
és l’European 1950. 
 
4.2.2. Inserció de les vies romanes a Geomedia. 
 
Per inserir les vies a Geomedia es fa de forma assemblada als jaciments. 
Primer es crea la nova connexió tipus ArcView [23] i després s’afegeix a 
l’entrada de llegenda.  
 
4.3. Ortofotomapa 
 
La part fotogràfica de qualsevol projecte SIG és de gran importància. Per 
aquest motiu en aquest projecte s’inseriran ortofotomapa procedents de l’ICC 
amb la major resolució disponible, escala 1:5000. Les ortofotomapa són a 
l’abast o bé a través de la web de l’Institut o  bé a través dels DVD a la venda 
que contenen informació geogràfica en diversos formats i escales de cada 
comarca. 
  
A l’hora de triar l’origen de les fotografies s’ha fet seguint les següents 
consideracions: 
 
 - El DVD és un suport fiable, còmode i barat. 
 - Un DVD només té informació d’una comarca. En el nostre cas això és  

  un desavantatge ja que alguns dels jaciments estan situats fora de    
  l’àmbit del Baix Llobregat i caldria la compra de  dos més, com a  
  mínim, el Bages i el Barcelonès. 
- Els DVD diferents poden correspondre a vols diferents de diverses  
  revisions, raó per la qual en el mosaic de fotografies que volem   
  aconseguir podrien tenir diferents tonalitats, colors i textures  
  cromàtiques.  
- Les ortofotografies via web són gratuïtes, només cal donar-se d’alta  
  com usuari. La velocitat de descàrrega depèn de la connexió que es    
  tingui. 
- Les ortofotografies via web solen ser de la mateixa revisió i per tal,  
  mantenen la mateixa textura i tonalitat 

   
A l’ICC el format d’imatges raster són del tipus MrSID (Multi-resolution 
Seamless Image Database) [24], aquest format és un estàndard obert de 
comprensió d’imatges raster i  és molt utilitzat  en els SIG actuals ja que permet 
l’ús d’imatges molt grans, amb una visualització ràpida i sense perdre qualitat. 
El ràtio de  compressió és aproximadament de 22:1 segons el seu contingut i la 
profunditat de color o bits per píxel. 
 
4.3.1. Mètodes d’inserir imatges raster a Geomedia 
 
En aquest treball s’han utilitzat dues formes d’inserir imatges, inserint imatges 
interactives i inserir imatges georeferenciades. 
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4.3.1.1. Inserir imatges interactives 
  
En aquest mètode cal recuperar la geoinformació que disposa cada 
ortofotomapa a través d’un programari específic, en el nostre cas de Geowiever 
[25] que ens donarà, entre d’altra, la següent informació:  
 

Coordenades X, Y de la cantonada superior esquerra 
Resolució X , Y 
Alçada i amplada de la imatge  
Rotació 
Etc. 

 
Una vegada obtinguda aquesta informació i mitjançant uns simples càlculs 
obtindrem les coordenades de les quatre cantonades que ens fan falta per 
inserir la imatge. 
 
A Geomedia cal crear un magatzem nou amb un sistema de coordenades igual 
al que utilitza la ortofotomapa i després definir la classe d’entitat, en aquest cas 
el tipus de geometria ha de ser Imatge.  
 

 

Una vegada creat el magatzem, cal 
inserir la imatge a traves del menú de 
inserir imatges interactives. En aquest 
menú  definim la ruta on es troba la 
imatge, el nom del magatzem i de la 
classe d’entitat.  
Ara es pot inserir la imatge raster en 
qualsevol lloc de la finestra de treball.    Figura 25: Georeferenciar imatges 
Una vegada inserida cal  georeferenciar-la perquè quedi “col·locada”  al lloc que 
li correspon en funció de les seves coordenades. Per fer-ho, a través del menú 
Eines, Registre d’imatges podem escriure les coordenades de les cantonades. 
 
En la imatge es pot veure la finestra on es poden especificar les dades 
necessàries per georreferenciar la ortofotomapa 
 
4.3.1.2. Inserir imatges georeferenciades 
 
Aquest mètode potser no és tan laboriós com l’anterior i evita la creació 
d’errades al haver d’introduir de forma manual 
tantes dades. Com en l’apartat anterior, cal 
crear un magatzem i definir la classe d’entitat. 
Després s’ha d’editar l’arxiu .sdw que 
acompanya a l’ortofotomapa  amb qualsevol 
editor de text per tal de canviar els punts que fa 
servir l’ICC per separa els decimal per comes 
que és el format amb el que treballa Geomedia. 

   Figura 26: Interfície per inserir      
         imatges georeferenciades   
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Al menú Insertar, Imàgenes 
georeferenciadas triarem les 
opcions adequades per fer la 
inserció. A la imatge s’aprecia 
un dels avantatges d’aquest 
mètode, la introducció de 
totes les imatges a la vegada. 
  
 El resultat d’aquesta inserció  
queda reflectit en la figura on 
podem veure les imatges, les 
vies romanes i els jaciments: 
 

Figura 27: Imatges inserides. 
 
4.4. Digitalització del riu Llobregat 
 
La digitalització del riu ha representat dos treballs molt diferenciats. D’una 
banda la recerca d’informació respecte al possible curs del riu en l’època 
romana i, d’altra banda, la digitalització del riu en l’entorn de Geomedia. 
 
4.4.1. Recerca d’informació 
 
Conèixer el curs d’un riu fa 2000 anys no és una feina fàcil i el cas del riu 
Llobregat no és una excepció.  No ha arribat fins els nostres dies cap plànol ni 
descripció detallada de quin era el seu curs, només tenim referències directes 
d’on estaven situats els embarcadors i indirectes com les dades geològiques i 
estudis d’investigadors. 
  
En la relació de jaciments només apareixen tres embarcadors. El primer es 
l’embarcador de Les Sorres, al terme municipal de Gavà; el segon 
l’embarcador, La Marina,  al terme de L’Hospitalet de Llobregat i el tercer 
embarcador al riu Llobregat, a Molis de Rei. 
 

 

Respecte del primer jaciment de 
Les Sorres, estudis de diversos 
investigadors determinen que el 
jaciment correspon a un vaixell 
enfonsat, no a un embarcador, i 
els mateixos investigadors 
delimiten la línia de costa a 
l’alçada de l’avinguda de la 
Constitució de la població de 
Castelldefels. [26] 
 

Figura 28: Delta del Llobregat. Font: adaptació de l’autor 
de la figura de:ww.abc.se/~m10354/publ/ sorr-helm.htm 
 

 

La figura 28 mostra la possible costa en aquella època, el jaciment de Les 
Sorres a Gavà i el de la Marina a L’Hospitalet. 
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D’altra banda,  a través de la composició i estructura del sòl que ens faciliten 
els mapes geològics, es pot conèixer fins on ha pogut arribar alguna vegada el 
riu i també, i molt important a l’hora de decidir el traçat, conèixer per on no a 
passat mai el riu. 
 
Per aquest treball s’ha suposat que el delta del Llobregat no existia en aquella 
època, hipòtesi amb què treballen els investigadors. 
  
En les següents  figures, 29 i 30, es pot apreciar la formació del delta a través 
del temps. 
 

      
         Figura 29: Tall longitudinal del delta                    Figura 30: Talls transversals del delta        
           Font: www.sociedadgeologica.es                        Font: www.sociedadgeologica.es 
 
Una altra informació necessària per poder fer una correcta digitalització són les 
corbes de nivell del tram. Així a l’hora de decidir el punt concret per on passava 
l’aigua, no caurem en l’error de fer-la passar per llocs on l’alçada sigui 
incompatible amb el curs normal de l’aigua. 
 
4.4.1.1. Corbes de nivell 
 

 

Per inserir les corbes de nivell a 
Geomedia primer cal obtenir els 
fitxers que tenen aquesta 
informació. En aquest cas a l’ICC 
hi ha tots els recursos necessaris 
per poder-ho fer.  
 
Per facilitar el treball de 
digitalització s’ha triat la escala 
més petita disponible, 1:5000. 
S’han seleccionat només les 
quadrícules relacionades amb el 
terreny que ocupa la llera del riu. El 

Figura 31: Descàrrega d’arxius 
 

tipus de fitxer seleccionat pel nostre cas a estat el dxf . Aquest format (Drawing 
eXchange Format) és un estàndard utilitzat per quasi tots els programes de 
CAD  i dibuix que permet l’intercanvi d’informació en format ASCII. 
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4.4.1.2. Digitalització del riu 
 
Per digitalitzar el riu cal crear un 
magatzem nou i crear una nova 
entitat al menú de “definició de 
classes d’entitat”.  
 
A la figura es pot veure la interfície 
on es defineixen els diferents 
paràmetres.  
 
A l’hora de triar el tipus de 
geometria, s’ha triat el d’àrea ja        
                                                           
que la intenció és crear tota una       
superfície amb color que ressalti   

Figura 22: Definició de la classe d’entitat. 

el traçat del riu. En la següent imatge  s’aprecia la digitalització del riu des de 
Sant Boi fins a Martorell i la digitalització de tot el delta del Llobregat. 
 

 
Figura 33: Digitalització del riu. 

 
4.5. Toponímia antiga  
 
Un dels objectius del treball era la recerca de la toponímia en l’època dels 
romans. Aquesta feina no ha estat difícil a causa dels diversos estudis i 
publicacions realitzades per lingüistes especialitzats. Les obres consultades per 
poder realitzar aquesta tasca han estat: 
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- Coromines, Joan: “Onomasticon Cataloniae”. Curial Edicions 
Catalanes 1995 

- Moran, Josep: “Estudis d’onomàstica catalana”  Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat 1995. 

- Moran, Josep: “Els noms de lloc al Baix Llobregat”. I Jornades 
d’Estudis sobre el Baix Llobregat. Martorell, 1982, pp. 31-44. 

 
Amb la relació de topònims s’ha creat una base de dades per poder-la importar 
des de Geomedia. El contingut de la base apareix en la següent taula: 
 
Número Nom Actual Nom Romà X Y Z 

1 ABRERA VILLA ALBA 408409 4596965 70 
2 CASTELLDEFELS CASTRUM FELIX 414272 4570015 60 
3 CORNELLÀ CORNELIANUS 422543 4579344 45 
4 GAVÀ GAVIUS 416360 4573180 20 
5 HOSPITALET QUINTIANO 426434 4578438 10 
6 PALLEJÀ PALLAIANO 416451 4585961 40 
7 MARTORELL / Pont del 

diable 
AD FINES 411249 4592447 47 

8 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

TIANA / DICIANO 420383 4582017 90 

9 SANT JOAN DESPÍ MIZANO 422720 4579568 60 
10 SANT JUST DESVERN VERÇ 422937 4581922 125
11 SANT PERE DE ROMANÍ DUODECIMO 419126 4584503 114
12 SANT VICENÇ DELS 

HORTS 
GARROSA FEMINA 417238 4583041 40 

13 TORRENT GORNAL AD QUARTUM 425157 4578084 10 
14 MAR MEDITERRANI MARE NOSTRUM 413640 4568110 5 
15 RIU LLOBREGAT FLUMEN 

RUBRICATUM 419275 4580709 50 

16 VIA AUGUSTA VIA AUGUSTA 428405 4580646 100
17 BARCELONA BARCINO 430800 4582740 100

Taula 5: Taula de topònims. 
 

 

Les coordenades corresponen a 
punts on s’ha calculat que la 
situació de la llegenda no ocultarà 
informació important del projecte. 
 
Per inserir els topònims s’utilitza el 
mateix mètode que per inserir els 
punts que definien els jaciments 
tenint en compte que a l’hora de 
geocodificar les coordenades en el 
punt “Style properties” cal 
seleccionar la columna de la base 
de dades que volem que sigui  Figura 34: Inserció dels topònims. 
visible en el projecte. En el nostre cas la columna és “Nom Romà”. 
 
En la figura 34 es pot apreciar l’efecte de la toponímia sobre el projecte. S’ha 
triat un color que faci destacar els caràcters per sobre dels colors de les 
ortofotomapes. 
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5. Anàlisi de la conca hidrogràfica del Lobregat 
 
Una vegada s’han completat les tasques previstes en la temporalització del 
TFC, s’ha passat a desenvolupar la fase següent que consisteix en estudiar la 
conca hidrogràfica del riu Llobregat, calcular les conques de drenatge, 
visualitzar el relleu i generar vistes 3D amb la diferent informació de què 
disposem i generar perfils del terreny. Aquest treball estava previst fer-lo amb el 
mòdul Terrain del Geomedia però la versió subministrada per Intergraph   no 
funciona correctament i no s’han pogut realitzar les tasques. Aquesta fallida del 
programari ha fet que el TFC s’hagi reconduït per poder conquerir els objectius 
finals però utilitzant altres mitjans. 
 
Amb el mòdul Grid, també del programa Geomedia Professional, s’ha reconduït 
el TFC, s’han calculat les conques de drenatge de la zona del Baix Llobregat i 
s’han generat vistes 3D amb les capes d’informació disponibles. 
 
També s’han generat  enllaços (hyperlinks) des dels jaciments a les fitxes de 
cadascun d’ells. Fitxes que s’han hagut d’implementar prèviament amb  dades 
obtingudes per la recerca a través d’Internet.  
 
 
5.1. Lectura i visualització del DTM 
 
En primer lloc cal decidir quin DTM, en funció del pas de malla de 15 m, 30 m, 
60 m, 90 m, i 120 m , cal utilitzar per fer el treball. 
 
En un primer intent de visualització 
es carrega el de 120 m per tenir 
una visió general del mètode a 
seguir i tenir una vista en conjunt 
del territori a treballar. Per fer la 
càrrega del fitxer es segueixen les 
instruccions dels diversos manuals 
del mòdul Grid i que apareixen 
com ajuda del programa. En el cas 
concret de la càrrega de dades del 
DTM, els passos a seguir estan 
descrits al “DEM to Watershed”. 
 Figura 35: Importació del fitxer DTM. 
 
En primer lloc, cal importar el fitxer a través del menú Grid > Study Ara > Import 
File(s) que podem veure en la figura. 

 
Una vegada carregat el fitxer que conté el DTM només cal visualitzar-lo amb la 
comanda  Grid > Layer > Display in Map Window comanda que farem anar molt 
sovint en aquest apartat per poder seleccionar quina capa volem que sigui 
visible. 
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                      Figura 36: DTM.                                    Figura 37: Visualització del Shaded relief. 
 
Per poder visualitzar el relleu que conté el DTM cal utilitzar l’eina Shaded relief 
del menú Visualization . En al figura 37 s’aprecia el resultat. 
 
Una vegada s’ha comprovat la resolució de les diferents malles s’ha triat la de 
30 metres per les següents raons: 
 

- La malla de 15 metres té 40.617 Kb mentre la de 30 metres té 10.165 
Kb 

- La diferència visual no és apreciable i el temps de càrrega de dades 
és significativament molt més petita en el cas de la malla de 30 
metres. 

- A l’hora de crear vistes 3D amb la malla de 15 metres s’aprecien 
unes irregularitats visuals que distorsionen l’imatge. A més a l’hora de 
crear vistes 3D el maquinari s’alenteix molt i en ocasions l’equip es 
queda “penjat”. 

 
Ara  podem millorar el relleu ombrejat amb les opcions que es descriuen al 
manual “Contrast_brightness” de l’ajuda del Grid. En la figura es pot apreciar la 
millora visual que s’obté seguint les instruccions  
 

 
Figura 88: Coloració del Shaded relief. 
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5.2. Càlcul de les conques de drenatge 
 
El càlcul de les conques de drenatge és molt important per tal de conèixer la 
quantitat d’aigua que pot passar en un moment donat per qualsevol secció del 
riu. Coneixent la precipitació, la superfície de la conca, el coeficient 
d’escorrentia dels diferents tipus de terreny, el tipus de vegetació, etc. es pot 
tenir un coneixement molt exacte de l’aigua que pot circular i de l’alçada 
màxima que pot tenir la làmina d’aigua en un punt concret i en un moment 
determinat. Aquestes dades són  de molta utilitat per preveure els danys de les 
riuades i inundacions. En el cas que ens ocupa, és una eina que l’arqueòleg pot 
utilitzar per entendre la situació i funció dels jaciments arqueològics. Per poder 
calcular les conques de drenatge, el mòdul Grid té una sèrie d’eines que facilita 
les tasques. 
  
El primer pas és corregir les irregularitats superficials del model digital. 
Aquestes irregularitats poden arribar a impedir el modelatge del flux de l’aigua  
Per fer-ho, Grid utilitza l’eina Fill Depressions fent que les quadrícules o conjunt 
de quadrícules que presenten una depressió sense sortida, agafin un valor que 
transformi la superfície en una superfície llisa.  
 
Per poder veure els resultat d’aquesta remodelació, una vegada s’ha allisat el 
model digital, Grid disposa de l’eina Calculator que bàsicament el que fa es 
comparar la superfície original i la remodelada per poder apreciar els llocs on 
ha estat necessari fer l’allisat.  
 
Una altra eina important és Downhill que permet donar una direcció de sortida 
de l’aigua de la quadrícula. És a dir, es crea una capa en la qual el valor de la 
quadrícula representa la direcció del camí de sortida. Vegem un exemple: 
 
Abans de reordenar la direcció de sortida de l’aigua, aquesta és la imatge de 
les diferents direccions que pot tenir una quadrícula  
 

          
Figura 99: Flux de les cel·les abans d’aplicar l’eina Downhill path i detall. 

 
En el detall s’aprecia les múltiples direccions de sortida. L’eina Downhill 
reorganitza tot aquest flux. 
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Figura 40: Resultat de l’eina Downhill path i detall. 

 
Després es reunifiquen les direccions de manera que pot crear la xarxa de 
drenatge del territori. L’eina Downhill Accumulation calcula aquesta xarxa de 
drenatge. 
 

 
Fifura 41: Resultat de l’eina Downhill accumulation i detall. 

         
 

Figura 42: Creació de les sub conques. 
 

 
 
 
A partir d’aquest pas, Grid disposa de 
diverses eines que ajuden a fer petits 
trams de la xarxa de drenatge i per a 
seccionar aquesta  en subxarxes 
creant petites conques hidrogràfiques. 
 
En la figura 42 podem veure un 
exemple de les subconques 
calculades pel riu Llobregat. A la 
figura apareixen acolorides, i de forma 
transparent per poder veure el territori 
de cada una. 
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5.3. Generació de vistes 3D 
 
Les vistes en tres dimensions aporten detalls que poden passar inadvertits pels 
investigadors que treballen en plànols de planta i alçat. El relleu, la il·luminació, 
etc poden aportar elements d’anàlisi importants. 
 
Per generar les vistes 3D s’han utilitzat els recursos que disposem a través del 
mòdul Grid i amb el programari TerraExplorer [27] . La configuració de les 
vistes s’ha realitzat configurant com capa base surfaces el MDT que ens aporta 
el relleu del territori i, per sobre, en Images, les diferents capes d’informació 
que s’han generat amb anterioritat. 
 
Les vistes on s’aprecia la capa de les conques són aquestes: 
 

    
Figura 43: Vista sub conca 3D des d’el                     Figura 44: Vistes sub conca 3D des de  
                 delta del Llobregat                                                      Cornellà 

 
Les vistes amb les ortofotomapes són: 
 

   
              Figura 45:Vista des de Martorell                Figura 46: Vista des de Sant Joan Despí. 

 
Altres vistes que poden aportar informació : 
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               Figures 47: Vista des del Delta                           Figura 48: Vista des de Sant Cugat 

 
5.4. Simulació de les crescudes del riu 
 
Els SIG, a més de facilitar l’estudi i el coneixement dels recursos, és una eina 
de suport a l’hora de prendre decisions, desenvolupar models i realitzar 
prediccions. Una vegada que s’ha parametritzat i determinat quin és el 
funcionament del sistema hídric, és possible fer simulacions d’escenaris en 
situacions hipotètiques per poder determinar les possibles repercussions. De 

 

cara a l’arqueologia, l’anàlisi espacial 
i, especialment en el cas que ens 
ocupa, la simulació de crescudes del 
riu, entre d’altres, són una eina 
fonamental a l’hora de entendre la 
situació dels diferents jaciments i la 
relació entre ells. Les simulacions 
d’aquestes crescudes es poden fer a 
través de mòduls complementaris del 
propi SIG o a través de software 
especialitzat que permet una 
exportació de les dades i el seu anàlisi 
posterior per part del SIG.  Entre 
aquest software especialitzat cal 
destacar Hec-Ras [32], gratuït i del  
Cos d’Enginyers dels EEUU 
 
En les imatges podem veure en planta 
una simulació de les diferents 
crescudes que pot tenir el riu  

Figura 49: Simulació de crescudes en el Baix 
Llobregat. Font: Agència Catalana de l’Aigua   

Llobregat en funció del període de retorn. En color vermell està representada la 
línia d’inundació per un període de 50 any (T=50), en color blau per T=100 i 
finalment  en color verd per  T=500. 
 
Aquestes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua [28] han estat calculades a 
partir del model de territori actual. Es feina de l’arqueologia determinar quines 
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eren les circumstàncies fa 2000 anys per poder parametritzar i modelitzar el 
projecte. En la seva tesi doctoral, l’arqueòleg Josep Maria Solías [29] proposa 
un clima per aquesta zona del Baix Llobregat on la pluviometria anual és baixa, 
amb uns 617 mm de mitjana però amb registres punta de 1006 mm per anys 
molt plujosos i de 272 mm per anys molt secs. Hi ha dos períodes de sequera a 
l’any: gener – febrer i juliol i un període molt abundós entre els mesos de 
setembre a novembre. 
 

 
Figura 50: Simulació de crescudes en el projecte SIG. Els jaciments queden fora del seu abast  

Font: modelatge virtual de l’autor 
 

També s’ha de tenir en compte que actualment hi ha varis embassaments en la 
conca del Llobregat, fet que inutilitza els models teòrics actuals de crescudes. 
Amb les condicions de fa dos mil anys les crescudes eren més quantioses i 
més importants per la falta de qualsevol tipus de regulació del cabal. Segons el 
mateix arqueòleg, l’aigua corria molt més ràpid perquè el riu tenia més pendent 
que en l’actualitat i ser la llera més profunda. 
 
En un intent de modelatge virtual, l’autor d’aquest treball ha intentat modelar 
una situació hipotètica de crescuda del riu per un període de retorn de 50 i 100 
anys, vermell i blau respectivament. Aquest modelatge teòric és possible amb 
software especialitzat i amb les dades adients. Cal tenir en compte que la llera 
actual del riu està uns 9 metres per sobre de la de fa 2.000 anys i per això, no 
cal esperar que en aquella època, l’extensió de les crescudes fossin tant 
importants com ho són actualment. 
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6. Funcions dels jaciments romans en funció del cabal del riu 
 
Els estudis de geografia històrica de la xarxa de transport romà han estat força 
populars en els darrers anys. Segurament, aquesta popularitat està lligada al 
desenvolupament dels SIG, que han facilitat una anàlisi més acurada de les 
xarxes, així com els seus càlculs de costos i de temps invertits. [30]  
 
6.1. Geografia i història 
 
La comarca del Baix Llobregat és plena d’elevacions suaus a banda i banda de 
la riera i constitueix una zona rica i apta per l’activitat agrícola a causa del 
sediment ric en argiles i llims. Cal retrocedir en els temps uns 2500 anys en el 
Baix Llobregat per entendre  la vida dels seus pobladors. [31] 
 
L’establiment dels ibers primer, i després, de manera important dels romans en 
aquest territori obeeix principalment a dos components bàsics. D’una banda el 
geogràfic i de l’altra l’econòmic. Com a condicionaments geogràfics, cal 
destacar la proximitat del riu i les seves rieres, així com el traçat de les vies de 
comunicació. [31] 
 
Com a condicionants econòmics ens trobem el de la pròpia fertilitat natural de 
la zona, amb abundant presència d’aigua i tipus de terreny adequat, a més, als 
sistemes de cadastre i divisió de la propietat propis de la cultura romana. 
 
El recurs més important és l’agricultura, que en el Baix Llobregat va decantar-
se especialment capa a l’explotació massiva del vi, ja des del període republicà. 
L’extraordinari desenvolupament de la producció i de comercialització del vi 
laietà, des de finals del segle I aC. i durant els dos primers terços del segle I 
dC., està àmpliament documentat. [31] 
 
6.2. El transport 
 
El Baix Llobregat és un dels territoris més privilegiats en la comunicació costa–
interior. Aquest fet imprimeix caràcter a aquest territori, ja que es constitueix en 
una important zona de penetració i sortida de mercaderies i de difusió de noves 
idees. [30] 
 
La via Augusta, al seu pas pel curs inferior del Llobregat, ve a marcar un traçat 
concret a quelcom que existia des de l’època prehistòrica, una ruta de 
circulació entre la costa i la depressió prelitoral. [30] 
 
En l’antiguitat el transport marítim i fluvial era prioritari i més comú que el 
transport terrestre a causa de la diferència de costos i del temps invertit. Per 
fer-nos-en una idea, les equivalències en costos entre els diferents mitjans de 
transport en època romana, serien segons Carreras (1994, 32), en referència a 
l’edicte “Edictum de maximis pretils rerum vanalium” de preus de Dioclecià, els 
següents: 
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   Marítim:   1 
   Fluvial riu avall  3,4 
   Fluvial riu amunt  6,8 
   Animal de càrrega  43,4 
   Carro   50,7 

Taula 6: Equivalències del preu del transport. 
 

A partir d’aquests valors es podria concloure que les xarxes marítimes eren les 
més apropiades econòmicament parlant, seguides de les fluvials i en tercer lloc 
de les terrestres, fet que permet entendre la localització de cert nuclis urbans i 
la seva preeminència en contraposició a altres nuclis pitjor comunicats. [30] 
 
El tram del Baix Llobregat comprés entre l’ancoratge de Les Sorres i Ad Fines 
(Martorell) era pas obligatori pel transport cap a la Catalunya interior. Ad Fines 
representava també la via d’entrada dels productes de l’interior als territoris 
més propers a Barcino, juntament amb la possibilitat d’utilitzar les facilitats del 
transport fluvial proporcionades pel flumen Rubricatum. L’elecció d’Ad Fines per 
creuar el Llobregat va venir donada segurament per la confluència d’aquest riu 
amb el riu Anoia. La importància d’aquest nus viari també es deu al fet que 
uneix dos brancals de la Via Augusta. [30] 
 
Aquest eix fluvial, segurament amb un cabal superior en època romana (24 
m3/s segons Izquierdo 1997, 13-21), constituïa el mitjà de transport més senzill, 
ràpid i econòmic per transportar productes en ambdues direccions. Així doncs, 
és fàcil imaginar la importància de l’enclavament logístic on es creuaven el riu i 
la principal via de comunicació terrestre d’aquest territori. [30] 
 
La navegació fluvial pel riu Llobregat ha estat estudiada per diversos 
especialistes i queda plenament justificada per la presència de les restes d’un 
jaciment al llit del riu al terme municipal de Molins de Rei. Es tracta, doncs, 
d’una via d’utilització comercial i, per tant, s’hauria de posar en relació amb la 
penetració i sortida de productes des del port de les Sorres al delta del 
Llobregat. [29] 
 
Aquest embarcador es pot relacionar amb els jaciments que hi ha a prop seu i 
la distribució, demostra de manera fefaent, la importància del riu com a element 
primordial de cara a una circulació fàcil entre l’interior i el mar. [29] 
 
6.3. Els jaciments 
 
L’existència de 6 forns d’àmfores ubicats estratègicament a ambdues riberes 
del riu, sempre a prop de la xarxa fluvial o del mar on s’embarcaven per a la 
seva massiva exportació a la Mediterrània occidental i central. [29] 
 
Passant a veure els problemes tècnics que presenta aquesta navegació hem 
de tenir en compte una qüestió: la del pendent del riu. La llera, en època 
romana, es trobava molt més baixa que l’actual i per això, va haver-hi un 
pendent molt més pronunciat que l’actual a la vall baixa. Així doncs, cal 
esbrinar com es realitzava el transport fluvial. Es pot pensar en una navegació 
a braços amb barques de poc fons. De tota manera, sembla més factible que 
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es fes servir un camí de sirga per arrossegar les barcasses riu amunt. Per a fer-
les baixar, amb la força de la corrent ja n’hi havia prou, excepte a l’estiu per 
l’estiatge. [29] 
 
A la imatge inferior, que s’ha realitzat amb dades actuals del mapa topogràfic 
1:5.000 de l’ICC i amb les dades que proporcionen els jaciments, es pot 
apreciar la diferència de pendents. Aquest perfil longitudinal com els perfils 
transversal poden ser generats pel mòdul Terrain de Geomedia o per qualsevol 
altre software especialitzat. 
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Figura 51: Perfil longitudinal actual i de fa 2.000 anys del riu Llobregat. Font: l’autor 

 
Els productes, objecte de transport pel riu, podien ser de qualsevol tipus. De 
tota manera, en època tardo-republicana i alt-imperial, un dels principals 
productes devien ser les àmfores carregades amb el vi provinents de la conca 
hidrogràfica del Llobregat. [29] 
 
Existeix el problema de la diferència de dates en què es pot navegar sense 
massa problemes al mar i al riu, ja que mentre l’estiu és la millor època per fer-
se a la mar, és el pitjor moment per a fer servir el riu. Una solució a quest 
problema seria l’existència de magatzems de mercaderies [29] 
 
Així doncs, en funció del cabal del riu, podem veure gracies als SIG, que els 
romans eren coneixedors de les crescudes estacionals ja que els jaciments 
estudiats queden fora de les zones inundables, al menys pel que fa referència a 
un període de retorn de 50 i 100 anys. Des del punt de vista econòmic, els 
jaciments depenien del riu per poder realitzar les transaccions comercials. 
Comprar i vendre depenia del transport i, aquest estava en funció del cabal. Ja 
hem vist la diferència de preus en funció del mitjà de transport. Per això 
l’activitat econòmica depenia de manera molt important del cabal.  
 
Les vil·les on es produïa el vi, eren al costat de les terres de conreu, els forns 
on es fabricaven les àmfores a mig camí entre les vil·les i les sitges i, aquestes, 
on s’emmagatzemaven els productes a l’espera de poder fer el transport, a 



       

 57

prop del riu a l’espera de l’època adequada pel transport depenent del cabal del 
riu. 
 
7. Conclusions 
 
En aquest apartat es presenten les consideracions finals del Treball; 
consideracions que passen obligatòriament per la descripció dels objectius 
assolits i dels que queden pendents. 
 
Aquest Treball ha permès fer un petit però intens recorregut pel mon dels 
projectes SIG. Ha permès a l’autor conèixer una eina amb un gran potencial de 
futur. L’estudi arqueològic  del Baix Llobregat només ha estat l’excusa per 
poder treballar amb un programari molt potent, Geomedia Professional i, 
malgrat la fallida d’un dels mòduls que més havia d’aportar al treball, el Terrain, 
no ha estat obstacle per descobrir les potencialitats d’aquest tipus de 
programari. 
 
Com es deia a la introducció del TFC, aquest projecte ha estat i ha de ser el 
nexe d’unió entre els coneixements assolits i la seva aplicació en l’entorn 
laboral.  
 
Aquest TFC ha aportat una visió global del mon del SIG i de com es pot 
utilitzar, no només en el mon de l’arqueologia, sinó en qualsevol àmbit. També 
ha estat la finestra al coneixement de la raó de la seva ràpida evolució i la 
generalització del seu ús en diferents disciplines. 
 
No està de més recordar que s’han assolit amb escreix els objectius de 
l’assignatura: Comprendre els conceptes de la tecnologia SIG, treballar amb les 
diferents tipus de dades, comprendre el concepte de topologia i, evidentment 
saber plantejar un projecte SIG, entre d’altres. 
  
7.1. Treballs futurs 
 
Al llegir l’apartat anterior hom pot pensar que ja està tot fet. Ni molt menys. 
Aquest TFC m’ha plantejat problemes a nivell de maquinari que no he pogut 
resoldre. Així, per poder visualitzar les imatges en 3 D he ampliat la memòria 
RAM a 2 Gb i he incorporat  una targeta de vídeo millor. No ha estat suficient i 
encara hi ha problemes per resoldre. Cal esbrinar el maquinari necessari per 
poder desenvolupar un projecte d’aquest tipus. La fallida d’un dels mòduls de 
l’aplicació també és un dels temes que queda pendent. 
 
A nivell personal el futur passa pel repte de reprendre el projecte amb aquest o 
altre programari i poder esbrinar totes les possibilitats que pot aportar el 
desenvolupament d’un projecte SIG i aplicar-les a l’entorn laboral.    
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