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El remarcable augment de la utilització dels Sistemes d’Informació Geogràfica 
(SIG) en els darrers anys a implicat un gran progrés en diversos àmbits, com per 
exemple, en la investigació, en la planificació, etc... Una de les aplicacions dels SIG que 
s’està investigant i explotant força a tot el món és la de utilitzar-lo per l’estudi dels riscos 
geològics, concretament per realitzar i gestionar mapes de risc. Els SIG són una eina 
idònia per generar aquest tipus de mapes degut a que permeten dividir regions del terreny 
segons diversos criteris i poder així treballar amb capes superposades, feina que quan 
s’havia de realitzar manualment comportava una gran quantitat de temps i de treball. 
Aquest fet a provocat que hagin augmentat notablement el nombre de projectes 
relacionats amb els desastres naturals mitjançant la utilització d’un Sistema d’Informació 
Geogràfica. 

Per realitzar un bon mapa de risc, però, un factor a tenir en compte és el fet de 
conèixer els fenòmens que s’han produït a la zona d’estudi durant el passat. Per aquest 
motiu és important poder disposar d’una base de dades que reculli tots aquests fenòmens. 
En els darrers anys, alguns països han començat a realitzar inventaris de diferents tipus 
de fenòmens, com són les allaus, els sismes, els moviments de massa, etc... i alguns 
d’aquests han estat connectats a un SIG per tal de poder-ne visualitzar i explotar la seva 
informació.  

Aquí Catalunya però, la informació sobre els diferents moviments de massa que 
han afectat alguna de les seves parts no està tota recollida en un mateix lloc, és a dir, no 
existeix cap base de dades sobre aquest tipus de fenomen geològic. Alguns treballs que 
s’han trobat i que tenen una certa relació amb aquesta tesina són els realitzats per Clotet i 
Gallart [3] i per Baeza[4]. En el primer, van realitzar un inventari de degradacions de 
vessant originades pels aiguats del novembre del 1982 a les altes conques del Llobregat i 
el Cardener mentre que en els segon va realitzar una avaluació de la ruptura i mobilitat 
de les esllavissades mitjançant l’ús de tècniques d’anàlisi multivariant. 

Abans de començar el disseny de la base de dades creada en aquest treball, el que 
es va fer va ser una recerca per tal d’obtenir informació de quina era la situació actual de 
la investigació sobre bases de dades de moviments de massa en altres països.  

La major part la recerca s’ha realitzat a través d’internet i la majoria d’informació 
que s’ha extret fa referència a projectes que descriuen el procés de creació d’una base 
però, en pocs casos, aquestes bases estan disponibles per ser consultades a través d’ 
internet degut a que és una aplicació que tot just comença a estudiar-se.  

El fet de que s’hagi centrat la recerca en internet és degut a que la majoria de 
projectes que s’han trobat relacionats amb el treball que aquí es presenta, han estat creat 
pels Serveis Geològics de diferents països. Aquests tipus d’institucions pertanyen a 
l’administració pública i rarament publiquen articles presentant els projectes que 
realitzen fet que ha implicat que no es trobés informació en revistes internacionals.  

Pel què fa als antecedents que fan referència a la “Fitxa d’observació de 
moviments de massa”, el treball que s’ha consultat és el realitzat per la “Internationale 
Forschungsgesellschaft IMTERPRAEVENT” el qual es titula Documentation of 
Mountain Disasters (DOMODIS) [5] i en el qual s’hi poden trobar una sèrie de 
formularis generals per descriure diferents moviments de massa com caigudes de roques, 
fluxos, i esllavissaments. També hi ha un formulari inicial en el qual es demana la 
informació bàsica, és a dir, la localització, els danys causats, les mesures correctores, 
etc... 
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Abans d’entrar a comentar les bases de dades sobre moviments de massa que 
s’han trobat, es considera interessant citar-ne una sobre allaus ja que per realitzar-la han 
seguit una “filosofia” similar a la seguida en aquest treball i la qual ha estat creada pel 
Departament de Geodinàmica i Geofísica de la Universitat de Barcelona [6]. Aquesta 
base és un inventari de les allaus ocorregudes al territori andorrà i consta d’una col·lecció 
de mapes i fitxes descriptives associades a cada allau. El seu objectiu és facilitar l’estudi 
sobre l’estimació del risc mitjançant les eines d’un SIG, permeten així donar prioritat als 
indrets on sigui necessària una zonació i una actuació més immediata per tal de fer front 
al perill d’allaus.   

Pel què fa a les bases de dades sobre moviments de massa, moltes d’elles tenen 
origen en el continent americà, però també n’hi ha que han estat creades a Itàlia, 
Alemanya, Hongria, etc...  

  El “Oregon Department of Geology and Mineral Industries (DOGAMI)” ha 
realitzat un projecte el qual té com a objectiu recollir totes les dades sobre esllavissades 
produïdes a Oregon i que estan associades a les fortes pluges que van tenir lloc en els 
mesos de febrer del 1996, novembre del 1996, desembre del 1996 i gener del 1997. 
L’inventari que han creat inclou 9.582 moviments, els quals contenen informació de la 
localització geogràfica, del mecanisme de trencada, de la mida, de la geometria, dels 
danys associats al moviment, etc... En la pàgina web del DOGAMI es pot trobar tota la 
informació sobre aquest projecte i també s’hi pot trobar el full de dades que s’ha 
d’omplir per tal de caracteritzar un moviment [7]. 

Seguint a Amèrica del Nord, s’ha trobat un article força interessant el qual ha 
estat realitzat per diferents doctors de la universitat de Tennessee, i que es titula GIS 
Landslide Inventory Along Tennessee Highway” [8] i el qual descriu una aplicació d’un 
Sistema d’Informació Geogràfica pel tractament de moviments de massa al llarg de les 
carreteres de Tennessee. El seu objectiu és realitzar una base amb dades espaials i 
temporals de moviments de massa i que sigui accessible als enginyers i geòlegs del 
departament de transport de Tennessee i que en un futur pugui està accessible també a 
internet. Aquest projecte és força semblant al que s’ha realitzat en aquesta tesina ja que 
en els dos treballs s’han utilitzat les mateixes eines: el Microsoft Access i l’ArcView 
(ESRI) i s’ha treballat mitjançant una connexió entre els dos. 

A Nebraska, la “Conservation and Survey Division”, el “Institute of Agriculture 
and Natural Resource” i la “University of Nebraska” han col·laborat conjuntament en la 
creació d’una base de dades amb l’objectiu de localitzar, identificar i classificar els 
esllavissaments que han afectat carreteres de Nebraska així com estudiar els materials 
que s’esllavissen i determinar els mecanismes i les causes del moviment. En la seva 
pàgina web [9] es pot observar el disseny del formulari que han creat per tal d’anar al 
camp a recollir la informació. 

Pel què fa al Canadà, el seu Servei Geològic (“Geological Survey of Canada”) 
també ha creat una base de dades molt interessant ja que és de les poques que es pot 
consultar a través d’internet, encara que el seu funcionament encara no és del tot 
correcte. Aquesta base recull dades dels esllavissaments produïts entre el 1840- 1999, 
essent la que estudia un període de temps més llarg de totes les que s’han trobat. 
L’explicació del procés de creació de la base no és gaire extens en la seva pàgina web 
[10] però el que sí que és interessant és que s’hi pot observar un mapa del Canadà en el 
qual hi ha marcats els punts que han estat afectats per algun moviment i s’hi es 
seleccionen apareix informació del moviment. 

Respecte a Amèrica del Sud, s’ha trobat un projecte coordinat per la “La Red” 
(Red Latinoamericana de Prevención de Desastres en América Latina) el qual es titula 
Inventario de desastres en Ecuador. Periodo 1988-1998 [11] i que té com a objectiu 
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principal la creació d’una base de dades de desastres històrics a l’Amèrica Llatina per tal 
de disposar d’una eina de planificació i acció per la prevenció i mitigació dels desastres. 
Aquest projecte també es troba explicat en una part de la Tesis de Sanahuja [12] la 
lectura de la qual es recomana al lector interessat en l’estudi dels desastres naturals. Tot i 
que aquest projecte no estudia concretament els moviments de massa, sinó que ja com 
s’ha comentat, es centre en els desastres naturals, conté algunes idees que resulten força 
interessants. “La Red” va començar el projecte al 1996 amb el desenvolupament d’un 
software per la construcció de bases de dades sobre desastres, coneguda amb el nom  de 
DESINVENTAR el qual permet emmagatzemar de manera homogènia la informació 
sobre tot tipus de desastres mitjançant el programa Access. DESINVENTAR consta de 
tres mòduls: un mòdul DESINVENTAR en el qual s’introdueixen les dades, un mòdul 
DESCONSULTAR en el qual es poden realitzar consultes sobre la informació que conté 
la base i un mòdul DESIMPORTAR en el qual s’hi poden incorporar dades que 
provenen d’altres bases de dades. 
 En el continent europeu també s’han creat algunes bases de dades sobre 
moviments de massa com per exemple la realitzada a Itàlia pel “Gruppo Nazionale per 
la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI)” [13] el qual pertany al Consell 
Nacional de Recerca (CNR) i la qual conté informació sobre moviments de massa i 
inundacions que es van produir a Itàlia durant el període del 1918-1990. El projecte 
s’anomena “Projecte AVI” i el seu inici va ser al 1989 i al 1998 es va publicar un mapa 
que mostrava 2608 punts en els quals s’havia produït algun moviments de massa i 2317 
punts que havien patit alguna inundació. 
 El Servei Geològic d’Hongria (Hungarian Geological Survey) ha dissenyat una 
base de dades sobre els moviments de massa que han afectat aquesta regió i en la seva 
pàgina web [14] expliquen breument les seves característiques principals, com per 
exemple que inclou moviments que van ocórrer entre el 1911 i el 1999 dels quals 
descriu la seva localització, extensió, recurrència i tipus de moviment, les 
característiques hidrogeològiques, les causes, els danys, etc... El seu objectiu, com en la 
majoria de bases explicades en aquest capítol és el de poder tenir tota la informació 
ordenada per tal de facilitar la prevenció de catàstrofes en el futur.  

A Alemanya també han creat una base de dades sobre els moviments de massa, 
concretament, al “ Bayerische Geologische Landesamt” [15]. Al 1987 van iniciar un 
projecte anomenat “GEORISK” l’objectiu del qual era recollir informació sobre 
moviments de massa i digitalitzar-la mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica per 
en el futur utilitzar-la per prevenció dels riscos.  

 
  
 Així doncs, com es pot observar, actualment hi ha un gran nombre de països que 
han iniciats projectes relacionats amb la creació d’una base de dades sobre moviments de 
massa utilitzant un SIG i, segurament, en un futur aquest nombre augmentarà ja que com 
es pot observar en quasi tots els projectes que s’acaben d’explicar, la creació d’una base 
d’aquestes característiques és una eina molt útil per tal d’estudiar els riscos geològics, 
permeten realitzar-ne una millor prevenció. 
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