
  

RESUM 
 

Actualment existeix força informació sobre moviments de massa que han tingut lloc a Catalunya 
però tota aquesta informació es troba dispersa, és a dir, no existeix una base de dades que reculli 
conjuntament les característiques d’aquests moviments. Des d’aquest treball s’ha intentat crear-ne una 
amb la finalitat que en un futur s’hi pugui incorporar i explotar la informació per aconseguir així, que els 
usuaris puguin realitzar les seves consultes amb més facilitat.  

 
Així doncs, l’objectiu principal d’aquest treball és la creació d’una base de dades per la gestió de 

moviments de massa a Catalunya. S’ha intentat dissenyar la base de dades discutint sempre quines són les 
característiques òptimes per entrar-hi les dades, per realitzar-hi consultes i per la seva posterior utilització. 

 
Per aconseguir aquest objectiu s’ha treballat amb un entorn informàtic format per un gestor de 

bases de dades com és el Microsoft Access 2000 i per un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) com és 
l’ArcView 3.2. Prèviament, però, s’ha realitzat un estudi sobre les característiques que s’han de tenir en 
compte a l’hora d’analitzar un moviment per tal de dissenyar la “Fitxa d’observació de moviments de 
massa”, és a dir, el full amb la qual l’usuari anirà al camp a recollir les dades que posteriorment entrarà a 
la base de dades mitjançant el programa Microsoft Access. Aquesta fitxa ha estat dissenyada amb 
l’objectiu que pugui ser omplerta per un ampli ventall d’usuaris, és a dir, que no només puguin treballar 
amb ella experts en moviments de massa sinó també tècnics d’un ajuntament, agents forestals, estudiants, 
etc... 

El següent pas ha estat dissenyar en el Microsoft Access la base de dades. Per dur a terme aquest 
punt s’ha hagut d’analitzar quina era la informació que es tenia i quina era la que se’n volia extreure, així 
com la relació que existia entre tota la informació que es volia incorporar. També s’ha dissenyat un 
formulari que serà el que l’usuari utilitzarà per entrar les dades a la base i el qual s’ha intentat dissenyar el 
més semblant possible a la fitxa que prèviament haurà omplert al camp. 

I, finalment, l’últim pas ha estat realitzar la connexió amb l’ArcView on l’usuari podrà realitzar 
les consultes que vulgui i podrà obtenir la informació que necessiti. El tipus de consultes que es podran 
realitzar poden ser varies, per exemple, es pot consultar quants despreniments s’han produït en un cert 
municipi o quantes esllavissades de més 100 m3 han tingut lloc a Catalunya o, també, quins moviment 
van succeir un any determinat. 

 En resum, l’aplicació creada, la qual s’ha anomenat LANDACAT (Landslide Database of 
Catalonia), està formada per tres mòduls: un primer que conté la “Fitxa d’observació de moviments de 
massa” amb la qual es recolliran les dades al camp, un segon en el qual s’introdueix la informació en el 
Microsoft Access i que està format per un formulari el qual s’ha anomenat “Entrada de dades” i un tercer 
anomenat “Landagis” en el qual es poden realitzar les consultes sobre els moviments de massa que es 
desitgin en l’ArcView. 

 
Un cop creada la base de dades s’han introduït alguns exemples per tal de comprovar el seu 

correcte funcionament i els seus resultats han estat satisfactoris. El procés seguit per realitzar la 
comprovació ha estat el següent: primerament s’ha anat al camp amb “la fitxa d’observació de moviments 
de massa” i s’ha descrit in situ el moviment estudiat; posteriorment, amb les dades recollides s’ha fet la 
feina de gabinet, és a dir, s’han introduït les dades en el Microsoft Access i aquestes s’han visualitzat 
posteriorment en l’ArcView. I, per comprovar la utilitat de l’aplicació, s’han realitzat algunes consultes a 
tall d’exemple.  

  
 La creació d’una base d’aquestes característiques pot ser de gran utilitat en un futur per tal de 
tenir tota la informació relacionada amb els moviments de massa produïts a Catalunya en un mateix lloc 
en el qual els usuaris puguin accedir-hi i realitzar-hi les seves consultes i també, poder realitzar així, un 
seguiment dels punts de Catalunya que han estat afectats per algun moviment. Aquest fet permetrà que la 
base de dades sigui també una eina de gran ajut per la realització de mapes de risc de moviments de 
massa, és a dir, realitzar mapes de susceptibilitat amb l’objectiu de delimitar les zones de Catalunya  més 
susceptibles de patir algun fenomen d’aquest tipus. 

Així doncs, s’espera que la base de dades pugui ajudar a realitzar un ampli i complert inventari 
dels moviments de massa que s’han produït i que es produiran a Catalunya i que sigui de gran utilitat en 
el futur, tant per l’estudi dels moviments de massa com per la zonificació del risc. 
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