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Résumé / Abstract / Resumen / Resum 

Du 25 au 28 Setembre de 1990 a eu lieu a Palma de Mallorca le IV 
Coloquio de Geografia Cuantitativa, convoqué par le Grupo de Mé- 
todos Cuantitativos de la Asociación de Geógrafos Españoles et orga- 
nisé par le Departament de Cikncies de la Terra de la Universitat de 
les Illes Balears. A l'avis de l'auteur ce colloque montre bien l'état 
actuel de renovation de la tradition quantitative dans la géographie 
espagnole. 

The IV Coloquio de Geografia Cuantitativa, was held in Barcelona 
between 25th and 28th September 1990, under the auspices of the 
Grupo de Métodos Cuantitativos de la Asociación de Geógrafos Es- 
pañoles and locally organized by the Departament de Ciencies de la 
Terra de la Universitat de les Illes Balears. This paper summarizes 
the contents of such meeting to the author's opinion reveal the cons- 
tant effort of renewal of the quantitative tradition in the Spanish geo- 
graphy 

Del 25 al 28 setiembre de 1990 se celebró en Palma de Mallorca el 
IV Coloquio de Geografia Cuantitativa, convocado por el Grupo de 

* Departament de Geografia, Universitat Autonoma de Barcelona, 08193 Bellatera. 



DOCUMENTS PANALISI GEOGRAFICA 18,1991 

Métodos Cuantitativos de la Asociación de Geógrafos Españoles y 
organizado por el Departament de Cibncies de la Terra de la Univer- 
sitat de les Illes Balears. Esta reseña presenta el momento actual de 
renovación y pluralisme que a juicio del autor vive la tradición cuanti- 
tativa en la geografia española, según se puso de manifiesto en las se- 
siones de dicho coloquio. 

Del dia 25 al 28 de setembre de 1990 tingué lloc a Palma de Mallor- 
ca el IV Coloquio de Geografia Cuantitativa, convocat pel Grupo de 
Métodos Cuantitativos de la Asociación de Geógrafos Españoles i or- 
ganitzat pel Departament de Cikncies de la Terra de la Universitat de 
les Illes Balears. Aquestes notes descriuen el moment actual de reno- 
vació i pluralitat de la tradició quantitativa en la geografia espanyola, 
que, a parer de l'autor, es desprbn del contingut de les sessiones d'a- 
quest IV Coloquio. 

Del dia 25 al 28 de setembre de 1990 tingué lloc a Palma de Mallorca el IV 
Coloquio de Geografia Cuantitativa, convocat pel Grupo de Métodos Cuanti- 
tativos de la Asociación de Geógrafos Españoles i organitzat pel Departament 
de  Ciencies de la Terra de la Universitat de les Illes ~a1ea r s . l  

Amb el títol Los sistemas de información geográfica y la toma de decisiones 
territoriales, el col.loqui aplega dos-cents participants d'arreu de 1'Estat es- 
panyol i un total de trenta contribucions originals entre ponencies i comunica- 
cions. Entre els ponents cal ressaltar la presbncia de destacats investigadors 
del Regne Unit, dels Pai'sos Baixos i de Franqa, com el Dr. David W. Rhind, 
del Birkbeck College -University of London-, els Drs. Henk F. L. Ottens i 
JanJaap Harts, de la Rijks-univeristeit te Utrecht, i el Dr. Michel Vigouroux, 
del GIP RECLUS de Montpeller; i també de 1'Estat espanyol, representat pel 
Dr.  Javier Martin Vide, de la Universitat de Barcelona, i pel Dr. Joaquin Bos- 
que Sendra, de la Universitat d'Alcalá de Henares. 

Al  llarg de  sis sessions de treball, organitzades en forma de cinc ponencies i 
una taula rodona final, hom va escometre successivament: el desenvolupa- 
ment present i futur dels sistemes d'informació geografica; llur aplicació, es- 

1. Les Actas del N Coloquio de Geografia Cuantitativa, ja publicades, es poden obtenir a la 
secretaria del Grupo de Métodos Cuantitativos de la Asociación de Geógrafos Españoles, o bé al 
Departament de Ciencies de la Terra de la Universitat de les Illes Balears. 
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pecíficament a la planificació del territori i a la gestió municipal; la utilització 
en general dels recursos informatics en la practica docent y investigadora en 
geografia; l'evolució de les tbcniques quantitatives en geografia física i en geo- 
grafia humana, especialment en el context espanyol; i la presbncia actual i la 
incorporació futura d7aquestes matbries a l'ensenyament universitari de la 
geografia, en relació amb l'actual procés de reforma dels plans d'estudi. 

En aquest sentit, la importancia d'aquest quart col-loqui dins del panorama 
actual de la geografia espanyola és doblement remarcable en la mesura que 
suposa la consolidació a Espanya d'una tradició teorica i metodolbgica que 
des del 1983, any de la realització del primer col.loqui a Oviedo, ha anat afer- 
mant la predncia en el món acadbmic i professional a través d'iniciatives com 
la formació del Grupo de Métodos Cuantitativos de 1'AGE i la realització pe- 
riodica del Coloquio de Geografia Cuantitativa, que avui ja són una realitat 
estable i regular, i que, un cop superades la incomprensió i tensions d'altres 
bpoques, gaudeixen d'un interbs cientific reconegut. Perd el quart col.loqui és 
també important perqub, tal com mostren I'amplitud dels temes tractats, l'es- 
perit innovador i el rigor metodolbgic que impulsaren el sorgiment de tals ini- 
ciatives, no s'ha perdut intensitat, i la tradició quantitativa es renova, incorpo- 
rant-hi els desenvolupaments metodológics i instrumentals recents més 
significatius, molt particularment els sistemes d'informació geografica, i 
també les inquietuds i posicions filosbfiques avui presents en el conjunt del 
pensament cientific, tot refermant el compromís de contribuir a crear un co- 
neixement Útil i aplicat. 

És així com el denominador <<quantitatiu>>, referit al conjunt de mbtodes i 
posicions científiques avui considerats, pot haver quedat estret i resta més 
aviat com a expressió d'origen i identitat en una trajectbria -d7aproximaciÓ 
tebrica i metodologica a 17estudi geografic- llargament evolucionada, que 
avui, després de nombroses revisions, pot recordar ben poc els seus trets i pos- 
tulats inicials. D'aquí ve que calgui parlar prbpiament d'una tradició en el sen- 
tit d'historia comuna, i que la denominació quantitativa, malgrat tots els in- 
convenients, per tradició, continu1 essent la més corrent. 

Possiblement, el fet més remarcable d'aquest quart col.loqui, signe del bon 
estat de salut i del nivell de qualitat assolit per la <<geografia quantitativa>> es- 
panyola, ha estat la reducció de distancies, pel que fa a focus d'interbs, a mkto- 
des i a actituds vers el treball científic, respecte a la situació en aquells palsos 
considerats capdavanters de la tradició quantitativa, per bé que es mantinguin 
grans diferbncies quant al grau de difusió, reconeixement, capacitat de desen- 
volupament i implantació en la practica professional. En aquest sentit, la si- 
tuació típica a Espanya alguns anys enrera, caracteritzada per la voluntat d'e- 
mulació d'etapes ja periclitades en aquells altres palsos, ha donat pas a una 
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situació més equiparable en la mesura que existeix una major reflexió tebrica i 
que els elements i perspectives d'aquesta reflexió són sensiblement els matei- 
xos, en consonancia amb els corrents avui predominants en la filosofia de la 
cisncia. 

Dos aspectes de la trajectbria recent del grup de mbtodes quantitatius, a 
bastament reflectits en el contingut d'aquest IV Coloquio, són especialment 
significatius: l'interbs i la posició destacada dels sistemes d'informació geogra- 
fica, i la superació de la mentalitat i de les practiques merament <<quantitativis- 
tes)). 

Des de la celebració, l'any 1988 a Cáceres, del I11 Coloquio, l'interes i l'acti- 
vitat desplegats pel Grupo de Métodos Cuantitativos entorn dels sistemes 
d'informació geogrhfica han contribui't notablement a la difusió d'aquest ins- 
trument en l'hmbit de la geografia acadbmica a Espanya. ~ d h u c  no seria exa- 
gerat afirmar que, si la posició de la geografia en el món professional i en el 
conjunt de la societat espanyola no fos tan feble, hauria correspost a la tradi- 
ció quantitativa en geografia un paper destacat en la introducció dels sistemes 
d'informació geografica a Espanya en general, car les iniciatives del grup en 
aquest sentit es compten entre les primeres, ben abans del seu posterior de- 
senvolupament comercial arran d'operacions de modernització de l'adminis- 
traci6 local, com ara la renovació del cadastre. En tot cas, els fets remarcables 
han estat: la identificació primerenca del potencial d'aquest nou instrument 
per part dels gebgrafs vinculats a la tradició quantitativa, i la seva rapida incor- 
poració, no sense dificultats, especialment de caire econbmic, a la practica do- 
cent i investigadora; i també l'esforq de difusió realitzat en forma sobretot de 
cursos i de jornades thcniques adreqats al conjunt de la comunitat acadbmica. 

Prova del camí ja recorregut, el IV Coloquio ana més enlla d'aquesta tasca 
inicial divulgativa i enceta els aspectes de desenvolupament i d'aplicació dels 
sistemes d'informació geografica, mitjangant dues ponbncies específiques, a 
carrec respectivament del Dr. Rhind i dels Drs. Ottens i Harts. En el primer 
vessant, David Rhind remarca -després de sintetitzar I'evolució passada d'a- 
quests sistemes- dos dels principals reptes per desenvolupar-se i generalitzar- 
se en el futur, i Bdhuc en el present: la millora dels interfaces d'usuari per tal de 
posar aquesta tecnologia a l'abast del gran nombre d'usuaris potencials no ex- 
perts, i el cost de producció i10 la dificultat d'accés a les dades amb que nodrir 
els sistemes d'informació geogrhfica. A tall de conclusió, el Dr. Rhind sostin- 
gué que mentre que les dificultats d'interacció i utilització dels sistemes acaba- 
ran desapareixent -per bé que, donat l'estat actual, la tasca que s'ha de fer en- 
cara és immensa-, la dificultat d'obtenir dades -especialment d'accedir a 
aquelles ja existents- es mantindri o fins i tot augmentara en el futur, i esde- 
vindra el veritable problema per a un us generalitzat i descentralitzat d'a- 
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quests sistemes. Un problema, en definitiva, d'accés i de control social de la 
informació. 

En el terreny de les aplicacions, i particularment de la planificació del terri- 
tori i de la gestió municipal, Henk Ottens i JanJaap Harts desenvoluparen un 
plantejament metodolbgic general basat en la diferenciació dels arnbits de pla- 
nificació i dels de gestió propiament dita, tant pel que fa a tasques com a ne- 
cessitats d'inforrnació i d'anilisi que hauria de cobrir un sistema d'inforrnació 
geografica en cada cas. Sobre aquesta base presentaren alguns dissenys alter- 
natius i estrategics que cal seguir, i també experiencies de treball, per establir 
un sistema d'inforrnació geografica d'abast municipal o semblant, ja sigui a 
partir d'objectius inicials de planificació i creixement fins a abastar la gestió; 
o, inversament, a partir de l'inventari i de la gestió, generalitzar la informació 
per a objectius de planificació. 

Les comunicacions presentades en ambdues ponencies mostraren, essen- 
cialment, experiencies concretes, bé de solucions ad hoc -sovint alternatives a 
les que ofereixen grans sistemes comercials-, bé d'aplicació a situacions de 
planificació o d'analisi previa a l'actuació sobre el territori. Esment a part cal 
fer de la comunicació presentada del Dr. Emilio Chuvieco de la Universitat 
d'Alcalá de Henares, de caire metodolbgic, sobre la integració de les tecnolo- 
gies dels sistemes d'inforrnació geografica i dels de teledetecció. 

En síntesi, la reflexió subsegüent a la lectura de comunicacions i als debats 
oberts en totes dues ponencies evidencia les principals preocupacions entre els 
gebgrafs espanyols respecte de l'adopció dels sistemes d'inforrnació geogrifi- 
ca. D'una banda, la disjuntiva entre desenvolupament propi de sistemes ad 
hoc i adquisició de sistemes comercials; d'altra banda, la necessitat de passar, 
de les aplicacions de prova o restringides a l'imbit academic, a les aplicacions 
reals en el món de l'administració o de les empreses de serveis. Dues qüestions 
que, en la mesura que la disjuntiva desenvolupament/adquisició ja no és plan- 
tejable i es redueix, per tant, a termes econbmics, palesen, en el fons, un ma- 
teix tipus de problema: la insuficient inserció o projecció dels gebgrafs en els 
ambits professionals i de l'administració; mancansa que pot tendir a perpe- 
tuar-se de forma circular, car la falta de projecció fa difícil l'adquisició de re- 
cursos, i la limitació de recursos impedeix -per mitjans o per formació- afron- 
tar tasques d'una certa envergadura. En aquest sentit, l'experiencia aportada 
pels ponents sobre la realitat d'altres palsos fou valuosa, perque mostra clara- 
ment que el veritable problema és la distancia entre el món acad6mic i el pro- 
fessional, i que tota solució o millora requereix un esfors continuat durant 
llargs períodes de temps, per6 també bones dosis d'imaginació. Així doncs, si 
bé és clar que aquesta integració és quelcom que no s'improvisa i que en altres 
pai'sos hom ha pogut beneficiar-se de 17exist6ncia d'una llarga tradició previa 
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-no per casualitat les tradicions de planejament britanica i holandesa són de 
les més extenses i desenvolupades-, també és cert que, tal com mostren 
aquestes altres realitats, existeixen innombrables formes d'actuació, tant per 
augmentar la presencia en el món professional i institucional, com per aconse- 
guir més recursos. Entre elles, i de forma destacada, la cooperació i actuació 
conjunta de les universitats respecte a empreses i administracions; pero 
tamb6, i sobretot, respecte a les instancies que regeixen la política educativa i 
de recerca. A tall d'exemple, el ministeri d'Educació britanica va subscriure, 
el 1990, un acord per tal de promoure en tots els departaments de cikncies so- 
cials -geografia inclosa-, un nombre ilalimitat de llicencies de software de sis- 
temes d'informació geografica. Semblantment, és pales el contrast entre la 
política espanyola de dotació d'infrastructures a la universitat -essencialment 
assistencial en forma de convocatbries d'ajuts- i l'holandesa, per exemple, 
amb plans periodics de modernització que afecten el conjunt de departaments 
i d'universitats. 

Com a corol.lari, es conegué l'experiencia francesa, exposada amb tot de- 
tall per Dr. Michel Vigoroux, bé que en el marc més ampli de la ponencia de- 
dicada a 1'6s de la informatica en general i no sols dels sistemes d'informació 
geografica; i fou igualment alliqonadora perque mostra els perills d'ai'llament i 
de rapida obsolesc&ncia tecnologica quan, com en el cas francb, hom resol la 
disjuntiva desenvolupament/adquisició marcadament a favor d'un desenvolu- 
pament a ultranqa de tecnologia propia, sovint des de zero. Possiblement, un 
balanq més equilibrat oferiria en aquest sentit un menor risc, i un cost, a la 
llarga, inferior. 

L'apartat de reflexió teorica i metodologica, enquadrat dins les ponencies 
sobre evolució de les tecniques quantitatives en la geografia física i humana a 
Espanya, a carrec respectivament dels Drs. Javier Martín Vide i Joaquín Bos- 
que Sendra, il-lustra bé el segon aspecte esmentat de renovació de la tradició 
quantitativa: la superació del <<quantitativisme)>. Així, ambdues ponencies, si 
bé evidenciaren en el seu apartat de revisió histbrica el predomini en el passat 
d'aquest tipus d'actituds i de practiques, aportaren un bon recull de les actuals 
inquietuds filosofiques i metodologiques. Particularment, Joaquín Bosque 
oferí una amplia reflexió sobre les implicacions filosofiques de l'adopció dels 
anomenats models dinamics, en el sentit d'acceptar l'existencia de punts de re- 
solució aleatoria en la dinamica de tot sistema natural o hum&, i també la di- 
reccionalitat del temps, i per tant la irreversibilitat i condicionament historic 
de tals sistemes; de manera que, seguint el Premi Nobel de Química Ilya Pri- 
gogine, un dels exponents més destacats del pensament científic actual, la ca- 
pacitat de predicció o modelització que cal atorgar al coneixement científic no 
és ja aquella infalalibilitat o determinació absoluta que hom solia buscar a 
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imatge de la física newtoniana, sinó el desvetllament de les alternatives possi- 
bles, sovint no avaluables en termes quantitatius, ni tan sols de probabilitats. 
En aquest darrer sentit, el Dr. Bosque incidí en la necessitat d7adoptar el que 
hauria de ser el principi basic de l'anhlisi estadística: una actitud esceptica en- 
vers el resultat de tota manipulació de dades, amb l'kmfasi en la generació 
d'hipotesis, més que en l'acceptació mecanica de <<veritats>> provades. Com a 
conseqiiencia, presenta algunes de les tecniques o aproximacions particular- 
ment adaptades a aquest punt de vista, entre elles les que formen el conjunt 
anomenat analisi exploratbria de dades (EDA); i, a més a més, altres de caire 
confirmatori, concretament l'anomenada tecnica de bootstrap o de remostreig 
aleatori. 

Posteriorment, el debat suscitat entorn de la ponkncia va remarcar, en con- 
sonancia amb la perspectiva exposada, la gran necessitat de modelització logi- 
ca o conceptual dels fenbmens geogrifics, no menys rigorosa o matematica 
que una modelització quantitativa -i probablement més versemblant i fkrtil. 
Avangant en aquesta direcció, diverses intervencions apuntaren, com a eix 
central d'aquesta modelització lbgica, la reflexió entorn de la definició i iden- 
tificació dels individus geografics -aspecte permanentment ajornat en el con- 
junt del pensament geografic i que al mateix temps apareix com el nexe neces- 
sari que s'ha d'establir entre el desenvolupament dels sistemes d'informació 
geografica i la tradició de modelització i elaboració teorica. Precisament, en la 
mesura que els sistemes d'informació geografica parteixen del reconeixement 
d'un conjunt d'objectes per als quals hom aplega i emmagatzema informació 
o,  si més no, dades, llur desenvolupament exigeix -i alhora estimula- més 
rigor en la definició dels individus que cal considerar. 

Per acabar, la taula rodona sobre la preskncia d'aquestes matkries en l'en- 
senyament universitari de la geografia i en l'actual reforma dels plans d'estudi 
clogué les sessions del IV Coloquio de Geografia Cuantitativa. Es constata, 
llevat d'algunes excepcions remarcables com el cas de la Universitat Autbno- 
ma de Barcelona, l'escassa i insuficient formació que han aportat fins ara, en 
aquest sentit, les universitats espanyoles. Per esguard d'aixb, hom acorda de 
fer extensiva, al conjunt dels departaments de Geografia, la recomanació 
d'incorporar en els nous plans d'estudi un cert nombre de continguts mínims, 
sobre els quals el Grupo de Métodos Cuantitativos ha elaborat una relació 
orientativa que, juntament amb 170feriment de suport i d'assessorament per 
desenvolupar-los, trametra a tots els departaments. 

En definitiva, doncs, a l'hora de cloure aquest recull d'impressions, només 
resta remarcar-ne, tal com s'indicava al comengament, 17interbs d'aquest IV 
Coloquio que, pel seu potencial de renovació i diversitat d'aspectes tractats, 
va més enlla de 1'8mbit estricte de la tradició quantitativa. 




