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Fe d’errates 
Pàg. 219: 
On diu: Fig. 251: Fragments amb gran semblança 
Ha de dir: Fig. 251: Fragments "Gra mitjà" 
Pàg. 220: 
On diu: Fig. 252: Fragments amb gran semblança 
Ha de dir: Fig. 252: Fragments "Gra petit" 
Pàg. 242: El gràfic de la Fig. 274 ha de ser substituït pel següent: 

 
 



 
Pg. 243-244, fig, 275, al peu d’imatge hi ha un intercanvi de colors. Hauria de ser “En negre “Excés”, en granat 
“Gran semblança”, en vermell fort “Gra gran”, en taronja fosc “gra mitjà”; en groc “gra petit”, en taronja clar “diversitat 
alta”, i en vermell clar –rosat  “diversitat mitjana””. 
Pg 270, fig. 298, al peu d’imatge hi ha un intercanvi de colors. Hauria de ser “Planta de la Barcelona subterrània: set 
tipus d’ocupació. En negre “Excés” (ocupació amb excés sobre l’ocupació en superfície); en granat “Gran 
semblança” (ocupació amb molta similitud amb l’ocupació sobre rasant), en vermell fort “Gra gran” (ocupació amb 
homogeneïtat i peces de mida gran); en taronja fosc “gra mitjà” (ocupació amb homogeneïtat i peces de mida 
mitjana); en groc “gra petit” (ocupació amb homogeneïtat i peces de mida menuda), en taronja clar “diversitat alta” 
(ocupació amb heterogeneïtat, peces de mida molt variada i buits irregulars); i en vermell clar –rosat  “diversitat 
mitjana” (ocupació amb heterogeneïtat, peces menudes i mitjanes, i intervals mitjans). 

Pàg. 249: La imatge que acompanya al títol "Franja vertical 2" ha de ser substituïda per la següent: 
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