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La Terra, 

el medi ambient 
i la societat

Què és la geologia? Quina relació hi ha entre les persones i el medi ambient? Per què creus que diem que 
la Terra és un sistema dinàmic? Com sabem que la Terra és rodona? Els mapes estan sempre orientats cap 
al nord? Com es feien els mapes quan no hi havia satèl·lits?

En aquesta unitat introduirem els conceptes principals sobre les ciències de la Terra i del medi ambient. 
Desenvoluparem la teoria de sistemes, el cicle geològic i la seva interacció amb l’activitat humana. Així 
mateix, plantejarem la representació de la Terra en els mapes i els conceptes bàsics per entendre’ls; 
aprendrem a interpretar-los, especialment els topogràfi cs, i entrarem en el món de la teledetecció i les 
noves tecnologies en la recerca d’informació ambiental.
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1.1 La geologia i les ciències de la Terra 

La Geologia i les Ciències de la Terra

La geologia, del grec geo, ‘Terra’, i logos, ‘discurs’, és la ciència que pretén comprendre el 
planeta Terra. La ciència de la geologia s’ha dividit tradicionalment en una part física i una 
d’històrica. 

j La geologia física estudia els materials que formen la Terra i els processos que actuen 
tant a sota com a sobre de la superfície terrestre.

j La geologia històrica, en canvi, intenta comprendre l’origen de la Terra i la seva evolució 
al llarg del temps.

Entendre la Terra és un repte, ja que el planeta és dinàmic i al llarg del temps ha anat can-
viant. A vegades els canvis han estat ràpids i violents, com en l’erupció d’un volcà. Sovint, 
però, els canvis són molt més lents i no són observables al llarg de la vida humana. La ge-
ologia es pot entendre com una ciència basada en observacions i experiments de camp, la 
qual cosa és molt correcta. Però també es basa en el treball de laboratori, com l’estudi de 
materials. En definitiva, és un treball d’interpretació basat en l’aplicació de principis físics, 
químics i biològics.

Les ciències de la Terra són un camp de coneixement basat en una nova manera d’interpre-
tar la Terra com una unitat funcional, com un planeta en el qual la matèria, sòlida o fluida, 
adopta diferents formes i estats segons la dissipació d’energia de diferents punts. Les cièn-
cies de la Terra serien, doncs, una confluència de les preocupacions de geòlegs, geofísics, 
meteoròlegs, físics de l’atmosfera, oceanògrafs i altres professionals ocupats en l’estudi i 
comprensió de l’estructura i el funcionament de la Terra. Aquest nou punt de vista es basa en 
unes noves formes d’interpretar una Terra dinàmica, lligades a la teoria de la tectònica de pla-
ques i els nous camps d’investigació sobre les capes fluïdes de la Terra i l’interior d’aquesta, 
capaces de construir models globals i coherents, més complexos i més elaborats.

El medi ambient i les persones

El ràpid creixement de la població mundial i la voluntat de millorar el nivell de vida de les 
persones estan complicant molt les qüestions relacionades amb el medi ambient. Cada any la 
població augmenta, la qual cosa comporta una demanda cada cop més gran de recursos i una 
pressió creixent per a les persones que viuen en ambients amb perills geològics significatius. 
Els recursos són l’aigua i el sòl, els minerals (metàl·lics i no metàl·lics) i l’energia. Cal estu-
diar no només la formació i l’existència d’aquests recursos sinó com mantenir-ne les reserves 
i l’impacte ambiental de la seva extracció i ús.

Els riscos geològics formen part de la vida a la Terra; són processos naturals, però causen 
nombrosos danys. Entre ells hi ha els volcans, les inundacions i els terratrèmols. Són peri-
llosos quan les persones intenten viure on es produeixen aquests processos. Però no només 
els processos geològics tenen un impacte sobre les persones, sinó que nosaltres, els éssers 
humans, podem influir de forma notable en ells. Un exemple molt clar són les crescudes dels 
rius. Aquest fet és un procés natural que, amb l’aclariment dels boscos i amb la construcció 
de ciutats i d’embassaments, pot canviar de magnitud i de freqüència.

L’estudi del medi ambient és interdisciplinari; és a dir, cal tenir present punts de vista de 
moltes disciplines com la biologia, la geologia, la física, l’ecologia, l’economia, la sociologia, 
la geografia, la química, les matemàtiques, l’enginyeria, la medicina i l’arquitectura.
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Cap Seattle 
(1786? – 1866)

«Això sabem: la Terra no pertany a 
l’home; l’home pertany a la Terra. 
Això sabem. Tot va enllaçat, com la 
sang que uneix una família. Tot va 
enllaçat.»

Aquesta cita és part d’un discurs 
del Gran Cap Seattle. La seva res-
posta, el 1855, al president dels 
Estats Units, a una oferta de compra 
dels territoris de l’actual estat de 
Washington, s’ha convertit en el 
manifest en defensa de la Terra més 
famós a escala mundial. Portaveu 
durant les negociacions, va signar 
amb altres cap indis el Tractat de 
Pau de Point Elliott – Mukilteo
(1855) que cedia 2,5 milions d’acres 
de terra al govern dels Estats Units i 
delimitava el territori d’una reserva 
pels Suquamish. La carta que l’ha 
fet famós s’ha traduït i versionat a 
nombrosos idiomes i acaba així:

«(…) On és el matollar? Destruït. On 
és l’àguila? Va desaparèixer. Acaba la 
vida i comença la supervivència.»



Segons la Conferència de les Nacions
Unides pel Medi Ambient Humà, cele-
brada a Estocolm el 1972, «el medi am-
bient és el conjunt de components fí-
sics, químics, biològics i socials capaços 
de causar efectes directes o indirectes, 
en un termini curt o llarg, sobre els 
éssers vius i les activitats humanes». 

El mètode científic i els models

Tota ciència es basa en el supòsit que el món natural es comporta d’una manera constant i 
previsible. El procés mitjançant el qual els científics recullen fets i formulen hipòtesis i teo-
ries científiques s’anomena mètode científic. Per determinar què passa en el món natural, 
els científics solen: 

a) Realitzar observacions.
b) Desenvolupar una hipòtesi científica.
c) Construir experiments per comprovar la hipòtesi.
d) Acceptar, modificar o rebutjar la hipòtesi després d’haver-la sotmès a prova.

Altres descobriments representen idees purament teòriques que han passat un examen ex-
haustiu. Alguns avenços científics s’han dut a terme quan es van donar fets totalment ines-
perats durant un experiment. 

En el cas de la geologia, algunes disciplines no han passat d’una etapa purament des-
criptiva (d’observació), mentre que altres han assimilat ràpidament els progressos de la 
física i la química. En l’estudi de les ciències de la Terra i del medi ambient es recorre a 
models teòrics que ajudin a entendre la realitat. Quan es dissenya un model s’han de fer 
simplificacions i s’han d’eliminar elements irrellevants per al nostre objectiu. Això fa que 
un mateix sistema pugui ser representat per molts models, segons la parcel·la concreta 
de realitat que volem estudiar. Els aspectes mesurables d’aquesta realitat s’anomenen 
variables.

Activitat 1

Athanasius Kircher, jesuïta alemany nascut el 1601, va ser 
un dels primers científics que va crear un model en el qual 
es mostrava convençut de les relacions entre diferents 
processos geològics.

Per a Kircher, la Terra és com un gran organisme amb un 
esquelet petri central, que són les serralades, un nucli for-
mat per foc connectat amb grans cavitats subterrànies per 
les quals circula el foc (pirofilacis), que respiren gràcies als 
volcans. Per unes altres, flueix l’aigua (hidrofilacis) i es co-
municarien amb les fonts i els mars, i unes últimes per les 
quals bufa el vent (aerofilacis). Llegeix atentament aquest 
fragment de Mundus subterraneus de Kircher, publicat al 
1665 i respon a les preguntes.

«Que en les vísceres de la Terra hi ha abismes enormes 
plens de foc ho demostra l’existència de muntanyes com 
Vulcano, el foc del qual no procedeix com creu la gent 
de la base de les muntanyes, sinó que té les seves ofici-
nes en les més profundes vísceres de la Terra, i són els 
turons els respiradors de sutge superflu i per desfogar 
la força de les calors internes, perquè no acabin amb la 
Terra.

El centre de la Terra és un lloc propi del foc de manera que 
des d’aquest pirofilaci central es comunica a altres piro-
filacis superiors i a la superfície de la Terra, a través de 

conductes subterranis, perquè la natura d’aquest element 
la porta a dirigir-se sempre de baix cap a dalt. El fet que 
aquesta calor duri perennement i que malgrat tantes expi-
racions no arribi a consumir-se, es deu a la contínua peri-
ciclosi (cicle) de la natura: perquè com que el Geocosmos 
és el globus terraqüi, de la mateixa manera que el foc rep 
l’aire de la vida i extreu de l’aigua el necessari aliment, 
així també el foc comunica força i vida als elements aquo-
sos i aeris a través d’un comerç recíproc, de manera que no 
poden existir l’un sense l’altre.»

1.1> Construeix el model de Kircher seguint les pautes 
següents:

  a) Defineix les variables amb què treballa.
  b) Enumera els processos que hi relaciona.
  c) Construeix el model com un mapa conceptual.

1.2> Busca informació bibliogràfica i/o telemàtica sobre 
James Lovelock i la seva teoria de Gaia. Respon a les 
preguntes següents: 

  a) En quina època formulen el seu model de Terra Ja-
mes Lovelock i Lynn Margulis? Explica breument 
la seva teoria. 

  b) Digues dues semblances i dues diferències entre 
la hipòtesi de Gaia i el model de Kircher.
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Un model és una versió simplificada 
de la realitat per tal d’obtenir lleis 
en un llenguatge simbòlic. Per validar 
un model cal comparar els resultats 
a partir del model amb els resultats 
experimentals i/o la realitat.



1.2 Els sistemes terrestres

Sistemes i dinàmica de sistemes

Quan es volen entendre, interpretar i intentar predir fenòmens ambientals, s’ha de tenir 
en compte la seva complexitat. Prenem com a exemple l’estudi de la problemàtica dels in-
cendis forestals. Cal tenir en compte variables com el temps meteorològic (precipitacions, 
temperatura, humitat, vents) i l’estat dels boscos (existència o no de sotabosc, grau d’hu-
mitat...). Però també entren en joc variables antròpiques com l’existència o absència de ta-
llafocs i/o deixalles en els boscos, interessos econòmics o personals, malalties (piròmans), 
quantitat i qualitat de recursos disponibles per fer front als incendis, etc. Passa el mateix si 
es volen estudiar fenòmens meteorològics i climatològics, ja que s’han de realitzar models 
amb multitud de variables (radiació solar, règim de vents, corrents oceànics, nuvolositat, 
tipus de cobertura vegetal, etc.). En aquests casos es poden modelitzar sistemes formats 
per diferents elements que interactuen entre ells i que, en la major part dels casos, estan 
a la vegada formats de subsistemes amb els seus corresponents elements i relacions. El que 
interessa conèixer és principalment la manera com es relacionen i interactuen els elements 
del sistema, per tal de poder interpretar correctament els fenòmens que hi tenen lloc i 
poder predir-ne resultats.

A mitjans del segle XX Ludwig von Bertalanffy, a contracorrent dels enfocaments reducci-
onistes i analítics de la ciència imperant en aquell moment, va aplicar la visió sistèmica 
i holística a la biologia, estudiant els organismes vius com a sistemes. Ell mateix des-
envoluparia més tard una teoria general capaç d’elaborar principis i models aplicables a 
tots els sistemes, fos quina fos la naturalesa dels seus elements i el nivell d’organització, 
anomenada la teoria general de sistemes. Actualment la dinàmica de sistemes (també es 
pot anomenar així la teoria general de sistemes) ha esdevingut un camp d’estudi aplicable 
gairebé a totes les disciplines, amb especial força en la investigació de sistemes complexos 
i en constant evolució. Aquesta teoria s’utilitza tant en disciplines clàssiques, com les ma-
temàtiques, les ciències socials i naturals, com en camps emergents, com la intel·ligència 
artificial, les xarxes neurals, etc.

 Tipus de sistemes i models d’estudi

Els sistemes es poden classificar des del punt de vista termodinàmic, és a dir, emprant com a 
criteri l’intercanvi de matèria i energia amb altres sistemes, de la manera següent:

j Sistemes oberts. Són aquells que intercanvien matèria i energia amb l’entorn. Per 
exemple, en un organisme viu entra i surt energia, a més entra i surt matèria (aliment i 
residus). Una ciutat també és un sistema obert.

j Sistemes tancats. En els sistemes tancats no hi pot haver intercanvi de matèria amb el 
seu entorn, però sí d’energia. En aquests es compleix la llei de conservació de l’energia. 
En són exemples el cicle de l’aigua i els cicles biogeoquímics, en els quals la matèria es 
pot transformar químicament.

j Sistemes aïllats. Es consideren sistemes aïllats aquells en els quals no hi ha intercanvi 
de matèria ni d’energia amb l’entorn. Cal dir que en la natura no existeix cap sistema 
totalment aïllat en realitat, però idealment se’n podria construir un emprant material 
opac, tancaments hermètics i aïllants tèrmics.

Sovint considerem els sistemes com tancats o aïllats per facilitar-ne l’estudi. No obstant, 
la immensa majoria dels sistemes presents en la realitat són oberts, ja que intercanvien 
matèria i energia amb el seu entorn.

Un sistema és un conjunt de parts 
interrelacionades, és a dir, que inte-
ractuen les unes amb les altres i del 
qual interessa principalment consi-
derar el seu comportament global. 
Un sistema és quelcom més que la 
suma de les seves parts, ja que de 
la interacció entre aquestes sor-
geixen noves propietats, anomena-
des emergents, absents en l’estudi 
de les parts aïlladament.
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La Terra es pot considerar un sistema tancat obviant les entrades i sortides de matèria (me-
teorits, gasos, satèl·lits i naus espacials). També se solen considerar sistemes tancats els 
ecosistemes, en els quals la major part de la matèria es recicla. Tanmateix, no es pot oblidar 
completament que aquesta classificació és artificial i té l’objectiu de simplificar la recerca i 
l’estudi d’un sistema concret.

Per estudiar els fenòmens i processos que tenen lloc en el nostre planeta s’utilitzen models. 
En l’anàlisi de sistemes podem treballar amb dos tipus principals de models.

j Un model de sistema caixa negra és aquell on el sistema real es representa com una 
caixa opaca on no interessa conèixer el que succeeix a dins. Per tant, únicament es tenen 
en compte els intercanvis amb l’entorn; és a dir, les entrades i sortides d’energia i matè-
ria. És imprescindible, en aquest cas, aclarir i fixar des de bon començament els límits del 
sistema que es vol estudiar, per tal d’aïllar-lo de la resta.

j En un model de sistema caixa blanca, en canvi, no només es consideren els intercan-
vis de matèria i energia amb l’entorn, sinó que també s’estudia l’interior del sistema. En 
aquest cas, cal definir les variables del sistema i establir les relacions que tenen entre si, 
sempre tenint en compte que no cal incloure aquelles d’irrellevants, ja que només afegiri-
en dificultat a l’hora d’interpretar el sistema.

Per estudiar el nostre planeta, se’l pot considerar un sistema tancat i seguir el model de caixa 
negra. Aleshores només es tindran en compte les entrades i sortides energètiques i s’obviaran 
les entrades i sortides de matèria (meteorits, satèl·lits i naus). En canvi, si el considerem 
un model de caixa blanca, caldrà també parar atenció als diferents subsistemes presents 
en el planeta Terra (geosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera) i les relacions i interaccions 
existents entre ells.

1. La Terra, el medi ambient i la societat
1.2 Els sistemes terrestres

Fig. 1.1. Tipus de sistemes

Per estudiar la realitat des de la 
perspectiva de la dinàmica de sis-
temes és fonamental recórrer a l’ús 
de models; és a dir, interpretacions 
simplificades de la realitat que ens 
permeten aïllar variables i obviar 
aquells detalls irrellevants per al 
nostre estudi.

Fig. 1.2. a) Sistema caixa negra; b) sistema caixa blanca
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La Terra com a sistema: el cicle geològic 
i la interacció amb l’activitat humana

Per estudiar la dinàmica terrestre sovint s’identifi quen diferents subsistemes per facilitar-ne 
la comprensió (atmosfera, geosfera, hidrosfera, biosfera). Tot i això, no s’ha de perdre mai 
de vista que no són sistemes aïllats, sinó que interactuen i intercanvien energia entre ells. 
Com en tots els sistemes, si ens hi fi xem amb prou detall, veurem que cada element està, a 
la vegada, constituït per altres elements més petits.

Per tal d’interpretar un sistema és imprescindible conèixer les relacions que s’estableixen 
entre les diferents variables o elements del mateix. Aquestes relacions poden ser de 
diversa tipologia. Per una banda, hi ha les relacions directes o positives, en les quals 
l’augment d’una variable comporta l’augment d’una altra. Un exemple seria la relació 
que s’estableix entre la radiació solar i l’evaporació, ja que si augmenta la primera, la 
segona també. Per altra banda, hi ha les relacions inverses, en les quals succeeix el 
contrari que en les directes, ja que un augment d’una variable comporta una disminució 
de la segona. Si en un ecosistema augmenta el nombre d’un determinat depredador, 
el nombre de preses potencials disminuirà. Aquestes relacions simples, tant si són 
directes com inverses poden trobar-se encadenades, de tal manera que canvis en una 
variable tinguin conseqüències en cadena fi ns a fer modifi car terceres variables, i així 
successivament.

A banda de les relacions simples que acabem d’explicar, també existeixen relacions com-
plexes entre els elements d’un sistema. Són les anomenades relacions de realimentació,
en les quals l’acció d’un element sobre un altre comporta que aquest segon també actuï 
sobre el primer. Aquestes realimentacions poden formar bucles de realimentació positiva
(quan un augment de la primera variable augmenta la segona i viceversa) o bé de reali-
mentació negativa (l’efecte contrari, en el qual l’augment de la primera variable causa un 
augment de la segona però l’augment de la segona impli ca una disminució de la primera). 
Els bucles de realimentació negativa també s’anomenen homeostàtics o estabilitzadors
perquè aquests tipus de bucles tendeixen a estabilitzar els sistemes.

La Terra és un sistema que està 
constituït per subsistemes que in-
teractuen formant un tot complex 
i dinàmic.

Fig.1.3. Relacions simples: a) relació directa; b) relació inversa; c) relacions 
encadenades

Fig.1.4. Relacions complexes: a) realimentació positiva; b) realimentació 
negativa

+ Precipitació + Cabal dels rius

+ Explotació 
recursos

– Recursos

+ Incendis – Vegetació

+ Residus vidre

Naixements Població+

Població Defuncions–
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El cicle de les roques o cicle petrogenètic, representat en la fi gura 1.5, és un exemple 
d’aquesta idea i és una manera de considerar moltes de les interrelacions de la geologia. Aquest 
esquema il·lustra l’origen dels tres tipus bàsics de roca i el paper de diversos processos geolò-
gics en la transformació d’un tipus de roca en un altre. Les roques ígnies es formen a partir d’un 
magma que es refreda i solidifi ca en un procés anomenat cristal·lització. Les roques sedimen-
tàries es formen quan els productes de la meteorització, anomenats sediments, experimenten 
litifi cació. Les roques metamòrfi ques es formen a partir d’una roca, sedimentària o ígnia, que ha 
estat sotmesa a una pressió i una calor elevades en un procés anomenat metamorfi sme.

Resol les preguntes següents considerant el sistema «es-
tany en el qual desemboca un riu» com un model de sistema 
caixa negra i només tenint en compte les variables: aigua, 
CO

2
, sediments, O

2
, nutrients, energia solar, precipitacions 

i evaporació.

2.1>  Identifi ca les variables com a entrades o sortides.

2.2> Descriu de quin tipus de sistema (obert, tancat o 
aïllat) es tracta i per què.

2.3> Identifi ca dues possibles relacions entre les variables 
indicades que componen el sistema. Quins tipus de 
relacions són?

2.4>  Quines variables es poden veure afectades direc-
tament pel fet que es construeixi un embassament 
per aprofi tar l’energia hidràulica en el riu que hi 
desemboca?

Activitat 2

Fig. 1.5. Cicle de les roques

Magma

Roca ígnia o 
magmàtica

Roca sedimentària  consolidada

Roca sedimentària 
 no consolidada 

(sediments)

Roca 
metamòrfi ca

Les persones som els únics éssers vius capaços d’utilitzar sistemàticament els recursos natu-
rals per superar les condicions desfavorables, en lloc d’adaptar-nos a elles com passa amb la 
resta dels organismes. És evident que els humans hem infl uït sobre la natura des del moment 
de la nostra aparició, però no en la mateixa mesura al llarg de la nostra curta història.  

Durant la història de la humanitat i bàsicament a partir del descobriment de l’agricultura i la 
ramaderia, la interacció de les persones amb els sistemes terrestres ha estat cada vegada 
més important i estesa. Prova d’això la tenim en els riscos ambientals derivats de l’activitat 
humana, ja sigui perquè s’han construït poblacions en zones com els llits dels rius, vessants 
de volcans, entre d’altres (implicant riscos d’avingudes, erupcions), com perquè s’han alterat 
d’alguna manera processos o cicles naturals. Exemples d’aquest últim tipus serien l’augment 
de l’erosió del sòl a causa de la desforestació incontrolada i els incendis forestals provocats, 
i la disminució dels recursos pesquers a causa de la sobrepesca.



Fig.1.7. Representació gràfica dels meridians 
terrestres

Fig.1.6. Representació gràfica dels paral·lels 
terrestres  

1.3 La representació de la Terra

En qualsevol estudi de ciències de la Terra i del medi ambient cal un suport físic, en paper 
imprès o en format digital, sobre el qual representar els diferents elements que componen 
l’àrea d’estudi. Aquest element és el mapa topogràfic, a partir del qual es poden elaborar 
molts mapes temàtics. 

Ara bé, la Terra no és plana sinó que la podríem considerar una esfera, d’uns 6 371 km de 
radi. La Terra està en permanent rotació sobre un eix que normalment representem com a 
vertical o pròxim a la posició vertical. Si imaginem un pla perpendicular a l’eix de rotació 
i situat a la mateixa distància dels dos pols tindrem un cercle, l’àrea del qual anomenem 
Equador. El cercle de l’Equador és el de mida més gran que podem trobar en talls perpen-
diculars a l’eix de rotació. Si tracem més línies perpendiculars a l’eix de rotació tindrem un 
conjunt de línies paral·leles entre si que anomenem paral·lels (fig. 1.6). Hi ha unes altres 
circumferències que són el resultat de traçar cercles que passin pels pols; són els meridi-
ans (fig. 1.7), que es defineixen com a cercles màxims perpendiculars al pla de l’Equador. 
Un punt de la Terra es pot situar sempre a partir de l’encreuament entre un meridià i un 
paral·lel.
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Sistemes cartogràfics

Un mapa és la representació plana i a escala d’una part de la superfície de la Terra. El mapa 
té dues dimensions, llargària i amplària, però no té gruix. La Terra en canvi és tridimensional 
i qualsevol porció té llargària, amplària i gruix. Per representar en un plànol o en un mapa un 
objecte tridimensional ens cal utilitzar els sistemes de projecció. 

Els sistemes de projecció cartogràfica transformen les coordenades geogràfiques de longi-
tud, latitud i altitud de qualsevol punt de la Terra en altres de cartesianes (X i Y) per poder-les 
representar sobre una superfície plana. La tercera dimensió o altitud es representa mitjançant 
les corbes de nivell.  Hi ha tres grans tipus de sistemes de projecció:

j Projeccions equivalents. Són les que respecten les dimensions de les àrees però no les 
seves formes.

j Projeccions conformes. Representen l’esfera respectant la forma però no la mida. Acon-
segueixen mantenir constants les relacions entre els angles i les línies dels mapes.

j Projeccions gnòmiques. Aconsegueixen mantenir les distàncies reals entre dos punts.
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Un dels sistemes de projeccions més usats és la UTM (Universal Transversa de Mercator). És la 
projecció que fan servir l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Servei Geològic de Catalunya. 
En l’àmbit estatal també és el sistema usat per l’Instituto Geográfico Nacional i el Centro Geo-
gráfico del Ejército. Es basa en el sistema de projecció conforme ideat pel cartògraf Mercator. 
La projecció UTM considera, en canvi, un cilindre que té l’eix paral·lel a l’Equador i que talla 
la Terra en dos meridians (cilindre secant, figura 1.8). Amb aquest sistema de projecció, les 
deformacions de les àrees no són tan importants com en la projecció Mercator i per això és 
el que va recomanar l’Associació Internacional de Geodèsia ja l’any 1954 per unificar la 
cartografia mundial.

  Els mapes estan a escala

El concepte d’escala és el més necessari d’entendre per saber treballar amb mapes. L’escala 
és la relació entre la distància de qualsevol mesura en el mapa i la seva equivalent a la 
realitat. 

Les representacions cartogràfiques poden classificar-se en funció de l’escala en:

j Plànols o cartografies a gran escala, superior a 1:10000.

j Atles, quan representem a molt petita escala, menor d’1:1000000, amb l’objectiu de re-
presentar en un sol mapa grans extensions com països i continents.

j Mapes, en sentit general, són els que estan entre les dues escales, 1:10000 i 1:1000000. 
A aquestes escales caldria un paper de gran extensió per representar un país o una re-
gió, de manera que els mapes es divideixen en diversos sectors rectangulars anomenats 
fulls.

1. La Terra, el medi ambient i la societat
1.3. La representació de la Terra

Fig.1.8. Sistemes de projecció: a) Mercator; b) Sistema UTM

Elements d’un mapa

Anomenem cota topogràfica l’alti-
tud d’un punt del mapa respecte 
el mar.

Les corbes de nivell són línies que 
uneixen punts de la mateixa cota.

Hi ha dos tipus de corbes:

j Corbes mestres; són les més 
gruixudes i tenen escrita una xi-
fra que indica la seva altitud.

j Corbes auxiliars; són de traç 
més fi que les anteriors i no te-
nen una xifra que indiqui la seva 
cota.

L’equidistància és l’interval cons-
tant entre les corbes de nivell. El 
valor de l’equidistància es calcula 
mirant la diferència de valors entre 
la cota de dues corbes de nivell. 

L’equidistància està en funció de 
l’escala del mapa. Una equidistància 
massa gran provoca una pèrdua 
d’informació del relleu, però massa 
petita pot portar a una represen-
tació dificultosa. Els valors més 
usuals són:

3.1> Si donar la volta al món vol dir fer un viatge en el 
qual es vagi passant per tots els meridians, com es 
pot fer aquest recorregut en menys d’un minut?

3.2> Són les 12 del migdia solar i estem en un punt de 
l’hemisferi nord, de manera que la nostra ombra mar-
ca la posició exacta del nord. Si ens col·loquéssim 
d’esquena al Sol, on tindríem els altres tres punts 
cardinals?

Activitat 3

Escala Equidistància
1:5 000 2 o 5

1:10 000 5

1:25 000 10

1:50 000 20

1:100 000 50
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Activitat 4

Càlcul de l’escala

4.1> Calcula l’escala numèrica que  correspon a l’ escala 
gràfica de la figura 1.9.

4.2> Construeix una escala gràfica de sis segments que 
correspongui a una escala 1:25000.

0 500 15001000 2000 2500 3000 m

Fig. 1.9. Escala gràfica

Activitat 5

Coordenades UTM, situació d’un punt al mapa

Tots els mapes tenen una retícula, xarxa o quadrícula UTM 
(conjunt de línies que faciliten l’obtenció de les coordena-
des UTM). Normalment en direm quadrícula, ja que les línies 
defineixen quadrats d’igual mida però que varien segons 
l’escala. En els mapes d’escala 1:10000, 1:25000 i 1:50000 
la xarxa la formen requadres d’1 km de costat. 

Les coordenades UTM són coordenades cartesianes, molt 
més fàcils d’usar que les coordenades geogràfiques. Un punt 
es defineix per un valor X en l’eix de les abscisses i el valor 
Y en l’eix de les ordenades. El valor de l’abscissa X sempre 
augmenta a mesura que anem cap a l’est i l’ordenada Y quan 
anem en sentit nord. 

El sistema de coordenades UTM es basa en una divisió de 
la Terra en 60 parts limitades per  meridians separats entre 
ells per 6º de longitud anomenats fusos. La numeració dels 
fusos es realitza de l’1 al 60 a partir de l’antimeridià de 
Greenwich, d’oest a est. La península Ibèrica es troba ma-
joritàriament en el fus 30 (de 6º Oest a 0º de longitud), tot 
i que també hi ha zones en el fus 29 i també en el fus 31, 
com part de Catalunya. 

A la meitat del fus passa el meridià al qual es dóna el va-
lor d’abscissa X=500000 metres. Per tant, el valor numèric 
d’una abscissa UTM ens indica la distància entre el punt i el 
meridià central del fus. 

Les ordenades UTM tenen com a referència el pla de 
l’Equador, que en l’hemisferi nord es pren com a valor 0 me-
tres, i que va creixent a mesura que ens acostem al pol nord. 
Quan el punt és a l’Hemisferi sud, l’ordenada de l’Equador 
té un valor de 10000000 de metres i l’ordenada disminueix 
a mesura que augmenta la latitud, en aquest cas quan ens 
acostem al pol sud. 

X = 500000 – X
Y = Y (a l’hemisferi nord)
Y = 10000000 – Y (a l’hemisferi sud)

Tria un mapa de qualsevol zona de Catalunya que tingui qua-
drícula UTM i situa-hi un punt.

5.1> Calcula les coordenades UTM d’aquest punt.

5.2> Digues quina cota altimètrica té el punt amb coorde-
nades X i Y.

Activitat 6

El mapa topogràfic

El perfil topogràfic ens mostra un gràfic en dues dimen-
sions del relleu en una direcció determinada. Per a la rea-
lització d’un perfil topogràfic cal seguir uns determinats 
passos:

PAS 1: marca sobre el mapa els dos punts que s’han 
d’enllaçar (va bé posar-los nom del tipus A-B, X-Y...).

PAS 2: col·loca un full de paper mil·limetrat a la vora del 
traç del perfil. Assenyala la posició dels punts i vés marcant 
la intersecció de les corbes amb la vora del paper. També va 
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bé marcar la posició d’elements del relleu com rius, carrete-
res o pobles. 

PAS 3: perpendicular al primer extrem, dibuixa l’escala gràfi-
ca, que s’anomena escala vertical i que et servirà per re-
presentar les cotes. Tot seguit vés seguint la línia vertical 
de cada marca que has fet amb el llapis fins que coincideixi 
amb l’altitud corresponent; aleshores en aquest lloc hi mar-
ques un punt.

PAS 4: enllaça tots els punts que has marcat amb una línia 
contínua. Quan ho tinguis fet cal: indicar la situació als 
extrems del perfil dels punts cardinals; dibuixar l’escala 
gràfica horitzontal, que serà la mateixa del mapa; i afegir 
elements singulars com rius, carreteres i pobles. Fins i tot 
hi pots dibuixar cases o arbres si et sembla que pot ser 
d’utilitat.

A partir del mapa de la figura 1.10 fes les activitats se-
güents:

6.1> Troba l’escala numèrica del mapa.

6.2> Indica quina és l’equidistància entre corbes de nivell.

6.3> Posa cotes a les corbes de nivell.

6.4> Indica amb fletxes el sentit de l’aigua dels rius.

6.5> Pinta de blau l’àrea màxima que s’inundaria si féssim 
una resclosa entre els punts A i B.

6.6> Hi ha hagut un incendi que ha afectat el terreny per 
sobre de 900 m. Pinta la zona afectada.

6.7> Fes el perfil topogràfic del punt C al punt D.

Fig. 1.10

 Fonaments de fotografia aèria

La fotografia aèria és una eina que ha estat fonamental en la recerca geològica i ambiental, 
i ho continua essent, però ha estat desbancada per la teledetecció per satèl·lit i l’ús dels 
sistemes d’informació geogràfica. Malgrat això, encara és un element important, sobretot en 
l’estudi geomorfològic i anàlisi de riscos relacionats amb la geodinàmica externa. També és 
útil en estudis de l’evolució d’un relleu, ja que no es tenen imatges antigues de satèl·lit i, per 
tant, és impossible realitzar una comparació dels relleus mitjançant aquests sistemes. 

La metodologia de treball de la fotografia aèria es basa fonamentalment en la utilització de fotos 
fetes des d’avions, normalment per part de l’exèrcit, a diferents escales. El mètode és molt simple: 
s’agafen dues fotos que tinguin una part comuna i es col·loquen de costat de manera que la part 
dreta de la foto de l’esquerra sigui la mateixa que la part esquerra de la foto de la dreta. Normal-
ment hi ha una superposició del 60% amb l’anterior i la posterior de la sèrie de cada vol. 

Si observem les dues fotografies amb un estereoscopi obtenim una imatge en tres dimensions, o si-
gui el relleu. A partir d’aquest moment s’acostuma a col·locar un full de polièster a sobre i, utilitzant 
un aparell de projecció estereogràfica, es van marcant els elements del relleu objectiu de l’estudi. 

Al marge de la utilització de les parelles de fotos dels vols en visió estereoscòpica també 
s’utilitzen sovint les fotografies aèries senzilles. Aquestes ens poden ser d’utilitat a l’hora 
d’identificar elements o processos que no es veuen en visió més propera i situar-los en mapes 
temàtics, o per contextualitzar una zona.

La fotografia aèria és una bona eina de suport en el treball de camp ja que hi podem situar 
fàcilment els afloraments, però actualment els ortofotomapes l’estan substituint. Els orto-
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Fig. 1.11. Fotografia aèria

Fig. 1.12. Esquema de la realització d’un mapa geòlogic

Les isolínies són línies del mapa 
que uneixen punts amb el mateix 
valor respecte a una variable am-
biental. Les corbes de nivell del 
mapa topogràfic són isolínies. Un 
altre exemple serien les isòbares 
dels mapes del temps, que ens in-
diquen punts amb el mateix valor 
de pressió.

fotomapes són fotografies aèries en les quals s’ha corregit la distorsió fotogràfica i s’han 
passat a format mapa, destacant certs elements geogràfics que ens puguin ser útils. 

El mapa geològic i la cartografia temàtica

El mapa geològic és la representació sobre una base topogràfica dels diferents tipus de roques que 
afloren a una zona, així com la seva disposició en l’espai i les relacions entre elles (fig. 1.12). És la 
manera que té el geòleg de representar les observacions que ha fet al camp. Amb el coneixement 
de les dades del subsòl i les dades de la geologia de superfície adquirides amb el treball de camp, el 
geòleg dedueix l’estructura dels materials molts metres per sota de la superfície del terreny.

Per a la seva aplicació, fonamentalment a la gestió, sovint es modifica informació del mapa geo-
lògic, s’hi incorpora informació extra i/o es destaca algun aspecte especial. En general el mapa 
temàtic és un mapa en el qual s’han desenvolupat modificacions segons quin sigui el nostre ob-
jectiu. En sentit estricte, el mapa geològic seria un mapa temàtic més, concretament un mapa 
d’informació sobre els materials de la zona d’estudi. Als enginyers, per exemple, els interessa 
accentuar paràmetres que facin referència a característiques constructives. En un mapa geològic 
els colors ens poden indicar edats dels materials, mentre que en un mapa de característiques 
constructives aquests colors poden indicar compressivitats i capacitats de càrrega.

Un tipus de mapes temàtics que s’han anat realitzant en els últims temps són els mapes 
geoambientals. Aquests mapes utilitzen els aspectes de la geologia que es necessiten tenir 
en compte en la planificació ambiental i per evitar els impactes ambientals. Poden indicar-
nos, per exemple, àrees vulnerables a les esllavissades o inundacions. 

Un dels grups de mapes temàtics més comuns és el que fa referència a aspectes hidrogeològics. 
Aquests mapes utilitzen les característiques geològiques del territori per determinar aqüífers i 
disponibilitats d’aigua. N’hi ha que indiquen les característiques químiques de l’aigua de diferents 
punts, d’altres poden ser mapes d’isolínies de nivell piezomètric per determinar el flux de l’aigua 
subterrània i per tant dels contaminants que aquesta pot contenir. En temàtica ambiental són 
molt habituals mapes de riscos com els d’incendi, inundació o contaminació atmosfèrica.

Amb l’aparició de les noves tecnologies s’ha facilitat molt la realització de mapes temàtics 
específics. En la unitat 9 aprendrem a treballar amb mapes geològics, realitzar-hi talls i in-
terpretar-los. 
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Introducció a la cartografia temàtica. 
Les isolínies

Els mapes d’isòbares ens donen informació del temps i ens 
ajuden a predir-lo. Aquests mapes s’elaboren a partir de fo-
tos de satèl·lits i informació sobre la pressió atmosfèrica. 
En aquesta activitat intentarem interpretar el mapa isobàric 
de la figura 1.13.

7.1> Què indiquen les línies isòbares? I els números? 

7.2> Compara la separació entre les línies de 1024 mb 
i 1008 mb a l’oest i a l’est de la lletra A (cap a 
l’Atlàntic i cap a Itàlia). Què vol dir que en un lloc 
estiguin molt més separades que en un altre?

7.3> La lletra B indica baixa pressió (també anomenada 
borrasca o depressió) i la lletra A, alta pressió (també 
anomenada anticicló). Quin creus que serà el tipus 
de desplaçament de cadascuna d’elles? Creus que es 
mouen a la mateixa velocitat?Fig. 1.13. Mapa isobàric

Activitat 7

 Teledetecció, SIG i anàlisi d’imatges

La teledetecció, també coneguda com a percepció remota, és la tècnica que permet obte-
nir informació sobre un objecte, superfície o fenomen a través de l’anàlisi de dades adquirides 
per un instrument que no està en contacte amb aquest. 

El fonament de la teledetecció és el fet que cada objecte, superfície o fenomen emet un 
espectre electromagnètic específic en funció de la seva naturalesa i de les radiacions que 
rep.  

La teledetecció comprèn diferents tècniques: des de l’estudi de fotografies aèries preses des 
d’avions o d’imatges preses per satèl·lits, fins a les mesures geofísiques (elèctriques, sísmiques 
o radiomagnètiques) preses des de vaixells. Els constants avenços en tecnologia permeten ob-
tenir dades cada vegada més precises i fiables. 

Actualment es pot aconseguir moltíssima informació a partir de les imatges obtingudes per 
satèl·lits i és gràcies a aquestes dades que coneixem millor el nostre planeta i els fenòmens 
que hi tenen lloc. Per exemple, gràcies a la teledetecció per satèl·lit s’estan estudiant i moni-
toritzant fenòmens com els huracans (fig. 1.14). Aquest coneixement permet elaborar models i 
simulacions que alhora permeten fer prediccions.

La necessitat de gestionar el territori i els seus recursos de manera integral fa que cada dia 
sigui més imprescindible posseir dades temàtiques georeferenciades, és a dir, situades en 
unes coordenades concretes, per saber exactament a on es troba la informació necessària 
(en coordenades UTM, per exemple). Fruit d’aquesta necessitat i dels avenços en informà-
tica i teledetecció, neixen els sistemes d’informació geogràfica, anomenats de manera 
abreujada SIG.

Fig. 1.14. Gràcies a la teledetecció es poden 
fer els seguiments dels huracans
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Fig.1.15. Superposició de mapes (capes) d’informació geogràfica

Fig.1.16. Els receptors GPS faciliten la navega-
ció, oferint a temps real la posició en la qual 
es troba un vehicle 

Els SIG són sistemes de visualització que permeten mostrar mapes i altres informacions geogrà-
fiques, demogràfiques, econòmiques, socials o naturals vinculades a un territori determinat. Hi 
ha dos tipus de dades: les alfanumèriques (bases de dades) i les gràfiques (cartografies). 

En la pràctica, els SIG són capaços d’elaborar una sèrie de mapes o plànols superposables, 
representant diferents aspectes d’un mateix àmbit territorial i on coincideix exactament la lo-
calització dels diferents elements (fig. 1.15). Es poden realitzar consultes dels mapes de manera 
independent, però també es poden combinar o manipular a fi d’obtenir mapes derivats o taules 
de dades que simulin situacions reals o hipotètiques. Per tal d’obtenir les dades necessàries 
per nodrir un bon SIG, resulta totalment necessària la teledetecció i l’anàlisi de les imatges 
obtingudes a partir d’aquesta. 

Una de les aplicacions de la teledecció és l’anomenat sistema de posicionament global
o GPS (Global Positioning System). Consisteix en una xarxa de satèl·lits i de receptors que 
permeten indicar amb molta precisió la posició exacta d’un objecte en la superfície terrestre. 
Ha esdevingut un gran avenç per a la navegació marítima i terrestre. Actualment la xarxa 
de satèl·lits és propietat del govern dels Estats Units d’Amèrica però s’estan desenvolupant 
sistemes complementaris i/o alternatius per part d’altres països. Així, la Unió Europea està 
preparant el seu propi sistema de posicionament global, anomenat Galileu, que està previst 
que entrarà en vigor d’aquí a pocs anys.

La radiometria és la disciplina que 
estudia la radiació electromagnètica 
emesa per objectes i fenòmens.
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La Terra de nit a vista de satèl·lit

En la imatge de la figura 1.17, s’hi pot observar l’aspecte que 
té el nostre planeta de nit i s’hi poden poden veure les llums 
d’origen humà. És una composició feta a partir de centenars de 

fotografies realitzades pels satèl·lits DMSP en òrbita. El progra-
ma DMSP (Defense Meteorological Satellites Program) és respon-
sabilitat de les forces aèries dels Estats Units des de mitjans 
dels anys 1960. Des d’aleshores s’han enviat a l’espai tota una 
sèrie de satèl·lits per estudiar el medi ambient terrestre. 

8.1> Quina informació es pot extreure d’aquesta imatge? 
A quines àrees de la Terra corresponen les zones més 
il·luminades? Per què?

8.2> Per què creus que per elaborar aquesta imatge s’ha 
hagut de recórrer a una composició de moltes imat-
ges?

Fig. 1.17. La Terra de nit

Activitat 8



1> Hem explicat que a partir de l’intercanvi energètic 
els sistemes es poden considerar oberts, tancats 
o aïllats. Els models que s’apliquen també poden 
variar segons la naturalesa del sistema i segons 
quin sigui l’objectiu d’estudi. Estem realitzant un 
treball de recerca sobre una zona boscosa propera 
al nostre institut i hem decidit aplicar la teoria de 
sistemes.

  1.1> Si estudiem aquest ecosistema utilitzant el 

model de sistema obert i caixa negra haurem 

de considerar:

   a) les entrades i sortides de matèria i energia
   b) les entrades i sortides de matèria i el que 

passi dins el sistema
   c) les entrades i sortides d’energia i matèria i el 

que passi dins el sistema
   d) només les entrades i sortides d’energia 

  1.2> En un sistema «bosc», si augmenta la variable 
«tala» disminueix la superfície arbrada. Quin 
tipus de relació s’estableix entre aquestes dues 
variables?

   a) inversa
   b) directa
   c) de realimentació positiva
   d) de realimentació negativa

  1.3> Un exemple de bucle de realimentació positi-
va en un ecosistema seria la relació existent 
entre:

   a) nombre de depredadors i nombre de preses
   b) superfície afectada per incendis i desforestació
   c) població d’una espècie i naixements de la 

mateixa
   d) contaminació de l’aigua i mortalitat de peixos

  1.4> Justifica la resposta anterior.

2> Una de les frases més cèlebres de la teoria de sis-
temes és «El tot és més que la suma de les seves 
parts». Aquesta afirmació fa referència al fet que no 
només s’ha de considerar el sistema part a part sinó 
que s’ha d’aprofundir en l’estudi de les relacions en-
tre els elements que el formen. Quan l’anàlisi la fem 
del conjunt de la Terra hi ha moltes teories al respec-
te.

  2.1> Si es considera la Terra com un sistema en el 
qual només es tenen en compte l’entrada de ra-
diació solar i la sortida en forma de calor, quin 
model estem utilitzant?

   a) sistema obert i caixa negra
   b) sistema obert i caixa blanca
   c) sistema tancat i caixa negra
   d) sistema tancat i caixa blanca

  2.2> Per estudiar el clima i la meteorologia del nostre 
planeta cal considerar la Terra com un sistema:

   a) aïllat i caixa blanca
   b) obert i caixa blanca 
   c) tancat i caixa negra
   d) tancat i caixa blanca

  2.3> El cicle geològic és un exemple de sistema que 
ens mostra l’origen dels tres tipus de roques. 
Aquest sistema:

   a) només es pot estudiar com un sistema tancat 
i caixa negra

   b) es pot estudiar com a sistema obert o com a 
sistema tancat sempre caixa negra

   c) només es pot estudiar com un sistema obert 
i amb el model de caixa blanca

   d) es pot estudiar com a sistema tancat i amb 
el model de caixa blanca

  2.4> Justifica la resposta anterior.
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