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1. INTRODUCCIÓ  
 
1.1. Problemàtica 
 
 En els últims darrers anys s’ha produït un creixement remarcable de l’ocupació 
del sòl directament lligat a l’augment continu de la població mundial. Com a 
conseqüència, ha augmentat la vulnerabilitat davant els riscos geològics en molts indrets 
del món. Lògicament, en els països subdesenvolupats la vulnerabilitat és major i, per 
tant, l’impacte dels desastres naturals és molt més alarmant que en els països 
desenvolupats. Aquest fet però, no implica que en països desenvolupats no sigui 
necessari realitzar estudis sobre els riscos geològics ja que actualment la societat que 
pertany a aquests tipus de països vol tenir una qualitat de vida molt alta i això fa que en 
molts casos, realitzin accions que poden comportar un cert risc.  
 A Catalunya, també s’ha donat aquest augment de la vulnerabilitat i, en 
conseqüència, també ha crescut el risc, el qual es defineix com el producte de la 
perillositat per la vulnerabilitat dels elements. Aquest fet s’ha produït en moltes zones 
del territori i, per aquest motiu, algunes institucions com la Universitat de Barcelona 
(UB) o la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), estan potenciant els estudis sobre 
els riscos geològics i també intenten conscienciar a la població sobre aquest tema.  
 Per realitzar un estudi de risc, però, prèviament s’ha de conèixer a fons el 
fenomen que el produeix, és a dir, que si es vol estudiar, per exemple, el risc que hi ha 
que un despreniment afecti a una carretera, s’ha de tenir coneixement previ sobre aquest 
tipus de fenomen. És per aquest motiu que és molt important estudiar els fenòmens 
naturals que ja s’han produït a Catalunya per tal de conèixer bé les seves 
característiques i, posteriorment, poder realitzar un millor estudi de risc. En aquest 
aspecte, l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) està realitzant una base de dades sobre 
allaus i sobre sismes [1] i, respecte a les inundacions, existeix l’INUNCAT  
que és el nom amb que es coneix El Pla Especial d'Emergències per Inundacions a 
Catalunya i que va ser creat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) [2]. 
 Pel què fa als fenòmens de moviment de massa, però, actualment existeix força 
informació sobre els què s’han produït 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. És per aquest motiu que des d’aquest treball s’ha 
intentat crear una aplicació, la qual s’ha anomenat LANDACAT (Landslides database 
of Catalonia), que incorpora un full de camp per descriure moviments de massa in situ, 
una base de dades en Microsoft Access i un projecte d’ArcView en el que es visualitzen 
les dades i que s’espera que pugui contribuir en un futur en l’estudi d’aquest interessant 
fenomen geològic, així com en l’estudi del risc que aquests poden comportar.   
  
 
1.2. Estructura del treball 
 
 L’estructura del treball que es presenta a continuació és molt similar als passos 
que s’han seguit per tal de crear la base de dades sobre moviments de massa, és a dir, 
que els apartats en els quals s’ha dividit la tesina, descriuen l’evolució temporal que 
s’ha seguit durant l’elaboració de l’aplicació. 
  

Primerament es va realitzar una recerca bibliogràfica de bases de dades sobre 
moviments de massa existents. Es van buscar bases de dades sense tenir en compte la 
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zona que estudiaven ja que l’objectiu era realitzar un anàlisis de la informació existent 
per tal de tenir una idea sobre quin era el camí que s’havia de seguir. Tota la informació 
que es va trobar és la que es mostra en el capítol 2, anomenat antecedents. 
  

En el capítol 3 es pretén explicar la metodologia que s’ha seguit des de l’inici 
fins al final del treball per tal d’aconseguir els objectius proposats.  

Primerament, s’expliquen les eines de treball (3.1) que s’han utilitzat, tan pel què 
fa als programes d’ordenador, com pel què fa als aspectes teòrics dels conceptes més 
importants. Així doncs, es presenta una introducció als Sistemes d’Informació 
Geogràfica (3.1.1) seguida d’una breu explicació del software GIS ArcView 3.2 que és 
el que s’ha  utilitzat en aquest treball (3.1.2). A continuació es pot trobar la informació 
relacionada amb el concepte de Bases de Dades (3.1.3) i, finalment, es presenta una 
breu introducció al programa de bases de dades Microsoft Access 2000 (3.1.4).  

En el següent apartat (3.2) s’explica detalladament tots els passos seguits al llarg 
de la realització de la present tesina per tal d’arribar als resultats finals els quals es 
mostren en el capítol següent.  Aquests passos es poden resumir esquemàticament de la 
següent manera: 
 

1) Disseny de la “fitxa d’observació de moviments de massa” (3.2.1). 
2) Creació i disseny de la base de dades mitjançant el Microsoft Access 2000 

(3.2.2). 
3) Disseny de la base en l’ArcView (3.2.3).  

 
També es comenta, per cada cas, quin han estat els criteris seguits per cadascuna  

de les decisions que s’han pres al llarg de la realització del treball. 
 
El capítol 4, com ja s’ha comentat, és on es mostren i s’expliquen els resultats 

que s’han obtingut i també es divideix en dos apartats. 
 En el primer (4.1), es pot observar el disseny final de tots els elements que s’han 
creat en aquesta tesina i que constitueixen LANDACAT, és a dir, la “Fitxa d’observació 
de moviments de massa”, el formulari “Entrada de dades” generat en el Microsoft 
Access i la visualització de la base de dades en el projecte “Landagis” en l’ArcView. 
 I en el segon apartat (4.2) es mostra un exemple pràctic, és a dir, s’han introduït 
dades d’alguns moviments de massa per tal d’observar el funcionament global de la 
base de dades i de l’aplicació. 
  

Finalment, en el capítol 5, s’han realitzat les conclusions analitzant amb detall 
tot el funcionament de la base de dades creada així com la seva aplicació en el futur. 
 
 
1.2. Objectius 
 

L’objectiu principal d’aquesta tesina és la creació d’una aplicació per la gestió 
de moviments de massa a Catalunya. L’aplicació creada en aquest treball s’anomena 
“LANDACAT (Landslide Database of Catalonia)” i el que es pretén és que sigui de 
gran utilitat en un futur per tal de tenir incorporada tota la informació relacionada amb 
moviments de massa en un mateix lloc i, aconseguir així, realitzar un complert inventari 
sobre els moviments que s’han produït a Catalunya. LANDACAT s’ha intentat 
dissenyar discutint sempre quines són les característiques òptimes per l’entrada de la 
informació, per la seva consulta i per la seva posterior utilització.  
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Una de les eines més útils de LANDACAT és el fet de que els usuaris poden 

realitzar-hi consultes. Per exemple, poden trobar informació sobre quants despreniments 
s’han produït a Catalunya durant un any concret, o poden conèixer quantes esllavissades 
a patit un municipi durant un període de temps, o també poden saber quants moviments 
produïts en un municipi han estat provocats per causes antròpiques. 
 Un altre dels seus objectius és que pugui ser utilitzada per una gran varietat 
d’usuaris, és a dir, que no només pugui ser entesa pels experts en moviments de massa 
sinó que persones que tinguin una mínima idea sobre aquest tipus de fenomen ja en 
pugui fer ús. 
 I un tercer objectiu és que a la base de dades que incorpora LANDACAT s’hi 
puguin entrar dades de qualsevol tipus de moviments de massa, és a dir, que el 
formulari que s’ha d’omplir per descriure el moviment sigui útil tant per descriure un 
despreniment, com una esllavissada o com un flux.  
 Un altre punt important és el fet que LANDACAT s’ha dissenyat pensant 
sempre en el futur amb l’objectiu de que les seves característiques permetin una fàcil 
actualització i gestió de les dades en el Sistema d’Informació Geogràfica.   
 

Així doncs, s’espera que l’aplicació creada en aquest treball sigui utilitzada en 
un futur i pugui servir d’ajuda en l’estudi  i consulta de moviments de massa i en la 
generació de mapes de susceptibilitat que, a la vegada, ajudin a l’estudi del risc generat 
per aquest fenomen geològic. 
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