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3. METODOLOGIA 
 
3.1. Eines de treball 
  
3.1.1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica 
 
 Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o “Geographical Information 
Systems” (GIS) s’han convertit en els darrers anys en una de les eines de treball més 
importants per investigadors, analistes, planificadors, etc...per realitzar totes les activitats 
que tenen com objectiu la utilització de la informació (bases de dades) relacionada amb 
diversos nivells d’agregació espaial o territorial. 
 Un SIG es defineix com “un conjunt de mètodes, eines i dades que estan 
dissenyades per actuar coordinada i lògicament amb l’objectiu de capturar, 
emmagatzemar, analitzar, transformar i presentar tota la informació geogràfica i dels 
seus atributs per tal de satisfer múltiples propòsits. Així doncs, els SIG són una nova 
tecnologia que permet gestionar i analitzar la informació espacial i que ens permet 
treballar amb grans volums d’informació georeferenciada” [16].  
 Existeixen moltes altres definicions de SIG, algunes d’elles accentuen la seva 
component de base de dades, altres les seves funcionalitats i altres emfatitzen el fet de 
ser una eina de recolzament en la presa de decisions de moltes disciplines diferents. 
 A continuació es presenten les principals avantatges que es poden obtenir amb la 
utilització d’un SIG: 
 

- Realitzar gran nombre de manipulacions, remarcant entre d’altres, les 
sobreposicions de mapes, les transformacions d’escala, la representació 
gràfica i la gestió de bases de dades. 

- Consultar ràpidament les bases de dades, tan espaial com alfanumèrica, 
emmagatzemades en el sistema. 

- Comparar eficaçment les dades espaials a través del temps (anàlisi temporal), 
és a dir, permet conèixer les diferències que s’han produït en una àrea 
determinada amb el temps, com per exemple, canvis en els usos del sòl, si hi 
ha hagut o no processos d’erosió, etc... 

- Integrar informació complementaria que es consideri rellevant i que estigui 
relacionada amb la base de dades original.  

 
Un altre aspecte important a comentar és la manera en la qual un SIG gestiona la  

informació, és a dir, entenent un SIG com una base de dades, com representa de manera 
digital la informació geogràfica. En l’actualitat, predomina en els SIG una visió del món 
la qual s’estructura en capes. Segons això, el món està compost d’infinits llocs la 
localització dels quals es pot mesurar amb qualsevol grau de precisió espaial a través 
d’un sistema de coordenades. La geografia del món s’organitza en diferents variables 
temàtiques i cada una d’elles és una capa de la base de dades, com podria ser, per 
exemple, els municipis o les comarques. Aquesta divisió en capes permet a l’usuari 
treballar amb la informació d’una capa concreta o bé amb varies capes simultàniament. 
 Per tal d’emmagatzemar les dades espaials existeixen dues possibles estructures 
diferents: el model vectorial i el model raster. La informació temàtica es pot associar a 
ambdues estructures. Tots dos models de dades i les seves eines ofereixen una gran 
varietat de possibilitats en l’estudi dels fenòmens naturals, entre ells els riscos geològics, 
com per exemple, els moviments de massa. 
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 El model raster centra el seu interès més en les propietats de l’espai que no pas en 
la representació dels elements que el conformen, és a dir, s’utilitzarà un model d’aquest 
tipus en el cas que desitgem disposar d’informació d’una àmplia zona sense importar-nos 
els límits dels objectes, com per exemple, per la representació d’una mapa d’altituds. 

En la present tesina, però, el que interessa és recollir els elements de forma 
independents així com conèixer bé els seus límits, motiu pel qual s’ha treballat amb un 
SIG vectorial. Així doncs, a continuació s’explicarà breument aquest model. 
 El model vectorial representa cada objecte geogràfic de forma independent 
(entitat) mitjançant les primitives gràfiques (punts, línies i polígons), codificant 
explícitament el límit que el separa de l’entorn. Les primitives estan caracteritzades de la 
següent forma: 
 

- Els elements puntuals es representen mitjançant un parell de coordenades 
(x,y) que defineixen la posició del punt. Per exemple, es podria definir així el 
punt d’inici d’un despreniment rocós. 

- Els elements lineals estan formats per un o més segments lineals que 
s’uneixen en vèrtex representats mitjançant coordenades (x,y). En aquest cas, 
un exemple, podria ser el límit de la massa moguda en una esllavissada. 

- Els elements superficials es representen mitjançant les coordenades (x,y) dels 
vèrtex de les línies que formen el seu perímetre. Com exemple, es podria 
anomenar els municipis, els quals són definits com a polígons. 

Finalment, es comenta la funcionalitat dels Sistemes d’Informació Geogràfica  
vectorial, citant les funcions més importants [17]: 
 

- Integració de dades: la procedència de les dades en un SIG pot ser molt 
diversa   i, per tant, és necessari que tinguin un sistema de referència comú. 

- Consulta a bases de dades: consisteix principalment en la selecció d’aquells 
elements que compleixen una condició establerta per l’usuari. El SIG ha de 
poder respondre a consultes relacionades amb la informació associada als 
mapes i localitzar espaialment on es troba aquesta informació.  

- Generalització: és la funció que fa possible realitzar una simplificació del 
mapa original degut a que disposa d’un volum d’informació superior al 
necessari.  

- Ajust de fulls: quan es vol unir dades de fulls contigus acostuma a passar que 
algunes entitats es trobin representades en les dues o que els marges no 
ajustin perfectament a l’unir els fulls degut a l’existència d’errors de 
posicionament. Llavors, els sistemes vectorials realitzen l’ajustament dels 
fulls, tan de manera manual com automàtica. 

- Superposició de mapes: possibilitat de, a partir de dos mapes font, obtenir-ne 
un del mateix tipus que el primer d’ells amb modificacions sobre els objectes 
espaials i els atributs. 

- Anàlisi d’àrees d’influència de determinats elements: es denomina àrees 
d’influència (buffers) als polígons irregulars o regulars que es creen en funció 
d’un valor donat a partir d’una entitat. 

- Anàlisi de xarxes: una xarxa és un sistema interconectat d’elements lineals 
que formen una estructura espacial per la que poden passar fluxos de 
qualsevol tipus. Per exemple, aquesta funció és útil per calcular camins 
òptims. 

- Presentació dels resultats: tot SIG té la possibilitat de visualitzar la 
informació que conté amb la diferent simbolització escollida per l’usuari. 
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3.1.2. Introducció a l’ ArcView GIS 
 
En la present tesina s’ha treballat amb el programa ArcView GIS 3.2 de ESRI 

(Environment System Research Institute) el qual treballa amb dades del model vectorial i 
el qual és el Software GIS més utilitzat per un entorn Windows [18]. És un programa que 
té una gran capacitat per visualitzar, explorar, consultar i/o analitzar dades de forma 
espaial. 

Una de les seves propietat més importants és que permet introduir dades des de 
diferents formats gràfics (com per exemple, dibuixos de Cad) o de taules de bases de 
dades (com per exemple, de Microsoft Access). En aquest treball el cas que s’ha utilitzat 
és el segon, el qual s’explica amb més detall en el capítol següent.  

En l’ArcView tota la informació es gestiona i es visualitza en un document 
anomenat projecte el qual conté les referències de les rutes on es troben els fitxers amb la 
informació gràfica i les taules amb les quals s’està treballant.  

Cada projecte està subdividit en diferents documents [17]: 
 
- Vistes: són mapes interactius els quals permeten visualitzar la informació 

gràfica que hi ha en un SIG distribuïda en temes. Cada vista està formada per 
una finestra gràfica i una taula de continguts que inclou els diferents temes. 

- Taules: cada un dels temes de les vistes tenen associada una taula que conté 
els atributs de les entitats gràfiques dels mateixos. També es pot disposar de 
taules que continguin dades externes referides a aquestes mateixes entitats, 
podent-se relacionar o unir els dos tipus de taules. Les taules permeten 
generar resums estadístics, ordenar dades i realitzar consultes. 

- Gràfics: a partir dels atributs recollits en les taules o d’una selecció dels 
mateixos, es poden realitzar gràfics de diferents tipus: barres, sectors, 
dispersió, etc...els quals donen una idea ràpida d’aquests atributs. 

- Composicions gràfiques: la informació recollida en qualsevol dels 
documents del projecte ha d’incloure’s en una composició gràfica per la 
realització de sortides gràfiques tals com mapes temàtics, resultats de 
consultes, informes, etc...  

- Scripts: són programes realitzats en el llenguatge de desenvolupament propi 
d’ArcView, anomenat Avenue, el qual és un llenguatge orientat a objectes i 
que permeten la automatització de tasques que s’utilitzen freqüentment. 
Generalment, aquestes funcions s’associen a un botó o menú que es 
personalitza també des de l’entorn Avenue. Un script seria el mateix que una 
macro per Microsoft Word.  

 
 
ArcView també ofereix la possibilitat de crear noves aplicacions mitjançant un 

 llenguatge orientat a objectes, anomenat Avenue el qual permet: 
 

- Canvia l’aparença d’ArcView. 
- Modificar les eines d’ArcView 
- Integrar ArcView amb altres aplicacions 
- Desenvolupar aplicacions pròpies dins d’ArcView 
 
Així doncs, la manera de crear una nova aplicació per un projecte consisteix en  

compilar i executar una rutina, script, la qual s’ha explicat anteriorment. 
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3.1.3. Introducció a les bases de dades 
 
 En molts Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), en especial els de tipus 
vectorial, els aspectes temàtics s’emmagatzemen digitalment en una base de dades (BdD) 
separada de la que conté la descripció de la representació gràfica dels elements 
geogràfics. 
 Així doncs, degut a la importància que té el concepte de base de dades en aquest 
treball, es creu oportú realitzar-ne una petita introducció explicant les seves principals 
característiques. Per començar, es mostra una definició general del seu concepte:  

“Una col·lecció d’un o més arxius de dades, emmagatzemats en una forma 
estructurada i que conté informació no-redundant, de manera que les relacions que 
existeixen entre els diferents ítem o conjunts de dades poden ser utilitzats pel sistema de 
gestió (SGBD) per manipular o recuperar els mateixos” [19]. 
 D’altre banda un sistema de gestió de bases de dades es defineix com: “Un 
programa d’ordenador per l’emmagatzematge, manipulació (edició) i recuperació 
d’informació d’una base de dades” [19]. 
 Les principals característiques d’una base de dades es poden resumir dient que les 
tècniques d’aquestes es desenvolupen amb l’objectiu d’integrar la informació del sistema 
per evitar redundàncies sense que es perdin les diferents perspectives que tenen d’ella els 
usuaris, i que les eines de software que es construeixen per aplicar aquestes tècniques 
han d’assegurar la independència, la integritat i la seguretat de les dades [20]. 
 En la organització de qualsevol base de dades és necessari distingir entre la 
organització física (localització dels diferents arxius que la formen en els dispositius 
d’emmagatzematge) i el disseny lògic (es refereix a les relacions entre el conjunt de 
dades emmagatzemades en la base). 
 A l’hora de dissenyar una base de dades, el primer punt important a realitzar és 
un anàlisi previ de la informació que s’inclourà en ella, en especial per definir 
conceptualment les relacions entre els diversos elements que la integren. Existeixen 
moltes maneres de dur a terme aquest anàlisi, però el model més utilitzat és l’anomenat 
entitat- relació, el qual utilitza els següents elements: 
 

- Entitats: elements rellevants per la base de dades que es va a elaborar. En un 
SIG serien tots els objectes del món real que poden localitzar-se espaialment. 

- Atributs: característiques o variables associades a cada entitat. 
- Relacions: mecanismes que permeten relacionar unes entitats amb altres. 

Permeten modelar i representar qualsevol tipus de situació i de interacció 
entre dues entitats. 

 
Tots aquests elements poden formar part de diferents tipus de bases de dades 

adequades per gestionar la informació temàtica que manipula un SIG vectorial. 
Existeixen diferents modalitats que es poden utilitzar en un SIG: 

 
- Tabular o d’arxiu simple. 
- Jeràrquica. 
- En xarxa. 
- Relacional. 
- Orientada a objectes. 
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A continuació s’expliquen les bases de dades de tipus relacionals ja que és el que 
s’ha utilitzat en aquesta tesina i degut també a que és la més utilitzada en els SIG 
comercials. Entrar en detall en la descripció de tots els tipus excedeix dels objectius 
d’aquest treball, però el lector interessat en aprofundir en el tema pot consultar el treball 
de Bosque [19]. 
 En les bases de dades relacionals, la informació és organitzada en un conjunt de 
taules a les que se’ls assigna un nom exclusiu. En aquestes taules es representen tan les 
entitats com les relacions; els registres (files) es refereixen a entitats del mateix tipus i els 
camps (columnes) als diferents atributs temàtics associats a cada entitat. 
 Normalment, una base de dades està formada per moltes taules, cada una de les 
quals ha de ser un conjunt únic, és a dir, no pot existir cap taula amb dues files o dues 
columnes iguals, però les diferents taules es poden relacionar entre elles. Per realitzar 
aquestes relacions, és necessari que una de les columnes de cada taula constitueixi un 
atribut especial: l’identificador de registre que serà únic per cada registre i que no pot 
eliminar-se de la taula, aquest identificador rep el nom de clau primària.  
 Els valors de la clau primària seran per definició irrepetibles i no podran ser nuls. 
Aquest camp identifica de forma única cada una de las entitats de la taula y permetrà 
relacionar-les amb altres mitjançant la clau externa. Aquesta, és una columna que 
defineix com es relacionen les taules. La clau externa es refereix a una clau primària 
d’una altra taula, és a dir, les dades que conté aquesta columna en una taula sí poden 
repetir-se o ser nuls, però han de ser del mateix tipus que els de la clau primària de la 
taula amb la que es fa la relació. 
 
 Existeixen tres tipus diferents de relacions: 
 

- Relació un a un: en aquesta relació un registre de la taula només es pot 
relacionar amb un registre d’una altra. 

- Relació un a varis: és el tipus de relació més comú. És quan un registre 
d’una taula es pot relacionar amb varis d’una altre. 

- Relació varis a varis: varis registres d’una taula poden estar relacionats amb 
varis registres de l’altre taula i viceversa. 

  
Les avantatges d’una base de dades relacionals són varies: 
 

- El seu disseny es basa en fonaments teòrics importants, fet que ofereix una 
major confiança en la seva capacitat d’evolucionar. 

- És molt fàcil d’implementar. 
- És molt flexible, és a dir, es poden afegir noves taules i noves relacions sense 

cap problema. 
- Existència de llenguatges de consulta específics; el més extens i considerat 

l’estàndard per la manipulació de les bases de dades relacionals és el SQL      
( Structured Query Language). 

- El tractament de les dades és fàcil i ràpid. 
 
Finalment, es resumeixen els punts més importants a tenir en compte a l’hora de 

 dissenyar una base de dades. 
 Abans de començar a dissenyar-la i a entrar-hi informació, cal tenir clar i en ment 
com ha de ser la BdD: què se’n vol extreure, quina classe de informació es té per entrar, 
com es vol entrar, quins resultats es necessiten (tant visuals com impresos) i qui la farà 
servir. 
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 Tot i que el gestor de bases de dades Microsoft Access és un sistema obert, és a 
dir, que es poden fer retocs a posteriori, en una base de dades relacional sovint passa que 
depenen de com es dissenyi, pot ser que sigui força difícil fer-hi una modificació que no 
s’havia pensat prèviament. Així doncs, és de gran ajuda esquematitzar el problema sobre 
paper. Per tal de garantir una gestió efectiva és molt important estructurar bé la base de 
dades, en particular planificar correctament les taules, tant els camps que la formaran 
com les relacions entre elles. 
  
3.1.4. Introducció al MICROSOFT ACCESS 2000. 
 
 MICROSOFT ACCESS és una sistema d’administració de bases de dades 
relacionals, és a dir, és un sistema que emmagatzema i recupera informació d’una base 
de dades d’acord amb les relacions establertes per l’usuari. 
 Una base de dades de Microsoft Access està formada per les taules que contenen 
les dades però també per tots els objectes relacionats que s’utilitzen per gestionar-les: 
consultes, formularis i informes, entre d’altres. 

Així doncs, els principals objectes que formen una base de dades en Microsoft 
Access són [21]: 
 

- Taules: lloc on estan definides i emmagatzemades les diferents dades. S’hi 
pot entrar, modificar, eliminar o consultar informació. 

- Consultes: a on estan guardades les preguntes o consultes que es fan a una o 
varies taules per tal de recuperar informació seleccionada o filtrada. 

- Formularis: són les pantalles utilitzades per a entrar, modificar, eliminar o 
consultar informació a les taules. És un disseny de pantalla fet a mida. 

- Informes: són els diferents tipus de llistats, tant per pantalla com per 
impressora, que es necessiten fer. 

- Pàgines: permet crear pàgines Web que contindran connexió a una base de 
dades, de forma que tenint-la en un servidor d’internet, els usuaris podran fer-
hi consultes. 

- Macros: són un conjunt d’accions que es vol que s’executin en un moment 
donat. 

- Mòduls: són el conjunt de procediments, o petits programes, que estan escrits 
en llenguatge VisualBasic, que serveixen per a donar més potencialitat a les 
aplicacions de Microsoft Access.  

 
Durant la realització d’aquesta tesina, l’objecte amb el que més s’ha treballat, a 

part de les taules, ha estat amb el formulari. Aquests principalment permeten: 
 

- Presentar les dades amb un disseny personalitzat. 
- Controlar la entrada i visualització de les dades. 
- Mostrar dades de varies taules al mateix temps. 
 
En el capítol següent s’explica més detalladament el disseny del formulari i la seva 

importància dins la creació de la base de dades. 
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3.2. Estructura del treball 
 
3.2.1. Disseny de la “fitxa d’observació de moviments de massa”. 
 

El primer punt sobre el qual es va treballar va ser en el disseny d’un full de camp 
en la qual hi apareguessin els punts més importants a tenir a en compte a l’hora 
d’analitzar un moviment de massa “in situ”. Així doncs, el primer que es va fer va ser 
una revisió bibliogràfica sobre moviments de massa, concretament sobre quins són els 
paràmetres més importants i necessaris per tal de definir-ne un. La revisió bibliogràfica 
es va centrar en la recerca de llibres de diferents biblioteques, com per exemple [22], 
[23] i [24], en internet [16], en apunts d’assignatures cursades al llarg de la carrera 
d’Enginyeria Geològica, com són “Estabilitat de Talussos” [25] o “Geodinàmica 
Externa” [26] i en demanar l’opinió d’algun expert en moviments de massa com és en 
Jordi Coromines.  

A partir de tota la informació recollida, es va realitzar un primer disseny del full 
de camp en el que s’hi va incloure la informació més important i, a partir del qual es van 
realitzar una sèrie de millores fins a obtenir el disseny final, anomenat “fitxa 
d’observació de moviments de massa”. 

En aquest apartat no es mostra la fitxa completa (es pot observar en el següent 
capítol en la figura 4.2) sinó que es detalla punt per punt i, per separat, els diferents 
apartats que la formen i s’explica quins han estat els criteris que s’han utilitzat per tal 
d’escollir la informació inclosa en cada apartat i perquè s’ha n’ha obviat d’altra.  

Un dels objectius principals de la fitxa d’observació és que la pugui omplir un 
ampli ventall d’usuaris, és a dir, que no sigui necessari ser un expert en moviments de 
massa per poder-la omplir sinó que els termes que inclou la fitxa puguin ser compresos, 
per exemple, per un tècnic de l’ajuntament, per un forestal o per un estudiant.  

D’altra banda, aquesta fitxa ha estat orientada a poder descriure correctament 
qualsevol tipus de moviment, com pot ser un despreniment, una esllavissada, un flux, 
etc... És a dir, que a l’hora d’escollir quins eren els paràmetres que calia incloure s’ha 
intentat pensar en tots ells però sense entrar excessivament en termes específics d’un sol 
tipus moviment.  
 En trets generals la “fitxa d’observació de moviments de massa” s’ha dividit en 
tres apartats: un primer on hi consten les dades de l’observador, un altre on es defineixen 
les principals característiques del moviment, com són, la seva identificació, el tipus, les 
dimensions, les característiques del material mobilitzat, l’ús del sòl, l’activitat, les causes 
que del moviment i les característiques geomorfològiques de les seves parts (zona de 
coronació, de trajecte i del peu), i un tercer apartat el qual es divideix en tres subapartats 
que fan referència als efectes, a la perillositat en el futur i a les mesures correctores. 
 A continuació es presenta un breu esquema amb les diferents parts que s’acaben 
de citar per tal de facilitar una idea global del contingut de la “fitxa d’observació de 
moviments de massa” el qual s’explica detalladament més endavant. 
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Estructura general de la “Fitxa d’observació de moviments de massa” 
  

 
• Dades de l’observador  

• CARACTERÍSTIQUES I CAUSES DEL MOVIMENT 
· Identificació del moviment 
· Esquema del moviment 
· Característiques principals del moviment: 

- Tipus de moviment 
- Dimensions del moviment 
- Característiques del material mobilitzat 
- Ús el sòl 
- Estat actual de l’activitat del moviment 

· Causes del moviment 
        · Característiques geomorfològiques de les diferents parts del moviment    

• Altres factors: 
  · Efectes 

· Perillositat en el futur 
  · Mesures correctores  

 
 

Figura 3.1. Resum del contingut de la “Fitxa d’observació de moviments de massa” 
 
 
Abans d’entrar a explicar en detall cadascuna d’aquests parts, comentar que a 

l’inici de la fitxa hi ha una nota que fa referència a un codi que s’ha anomenat MEXO el 
qual està basat en el codi MAXO [15]. Aquest codi té com objectiu indicar la fiabilitat de 
la informació que s’introdueix a la fitxa i les seves inicials signifiquen: 

 
M = mesurat (valor aconseguit amb l’ajuda d’algun instrument, com pot ser una                 
        brúixola, un metre, etc.. o paràmetre observat com pot ser el cas de la   
        litologia). 

 E = estimat (valor resultant de realitzar una estimació d’un paràmetre). 
 X = incert (valor del qual no en tenim una gran certesa; valor dubtós). 
 O = indeterminable (valor que no es pot determinar). 

 
En la nota també s’indica que el codi s’ha d’introduir en els petits quadrats de 

color gris que es poden observar a la cantonada superior dreta en alguns dels apartats de 
la fitxa. Per sota d’aquesta nota hi ha l’espai reservat a la data i tot seguit ja apareix 
l’apartat corresponent a les dades de l’observador el qual s’explica tot seguit. 
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• Dades de l’observador: 

 
El primer que es troba l’observador en la fitxa que ha d’omplir quan és al camp 

és l’apartat destinat a les seves dades personals, tal i com es pot veure en la següent 
figura:    

 

 
Figura 3.2. Apartat de la “fitxa d’observació de moviments de massa” corresponent  a les  

dades   de l’observador 
 
 
En el cas de que l’aplicació LANDACAT sigui utilitzada per un nombre reduït de 

persones, el més probable és que la mateixa persona que va al camp i que omplirà la 
“fitxa d’observació de moviments de massa” sigui la mateixa que posteriorment entrarà 
la informació a la base de dades. Però en el cas de que l’aplicació augmenti el seu àmbit 
d’utilització i, per tant, el nombre d’usuaris també augmenti, serà més convenient que hi 
hagi una persona que sigui la responsable d’entrar la informació que diferents 
observadors hauran recollit al camp i que també s’encarregui de gestionar la base de 
dades.  En aquest cas es convenient que aquesta persona sàpiga com contactar amb 
l’observador per tal que aquest li pugui resoldre qualsevol tipus de dubte que pugi tenir. 
O, en el cas anterior, és a dir, que encara que sigui la mateixa persona la que ompli el full 
de camp i el formulari, és important tenir informació sobre l’observador per si ens 
interessa en un futur algun tema relacionat amb el moviment que ha estudiat aquest 
observador. 

El fet de que es demani el DNI de l’observador és degut a que pel posterior 
tractament de dades en la base és necessari que existeixi un camp que identifiqui de 
manera única a cada observador, és a dir, que no es pugui repetir i, per tant, es va pensar 
que la millor opció era la d’utilitzar el DNI com a clau principal. 

 
 
• Característiques i causes del moviment: 

 
Com es pot observar a la figura 3.1, aquest apartat està dividit en diferents parts 

les quals s’expliquen en detall a continuació.  
 

· Identificació del moviment: 
La primera d’elles és la corresponent a la identificació del moviment i es pot 

observar en la figura 3.3. 
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Figura 3.3. Apartat de la “fitxa d’observació de moviments de massa” corresponent 

a  l’ identificació del moviment 
  

 
Tal i com es pot observar en la figura 3.3, la identificació es basa simplement en 

el nom del moviment. Alguns moviments ja tenen un nom definit, sobretot en els casos 
en els que es tracta d’una reactivació, però en els que no sigui així, és a dir, en els que no 
tinguin nom cal que l’observador n’inventi un. Aquest pot fer referència al nom de 
l’indret on s’ha produït , per exemple, al nom d’un poble, d’una carretera, d’un pont, 
etc...Respecte a la localització, es demana la comarca i el municipi, les coordenades 
UTM i l’alçada topogràfica. La informació més important d’aquest apartat són les 
coordenades UTM ja que, com es veurà més endavant, són un paràmetre imprescindible 
per poder georeferenciar el moviment en l’ArcView. 

 
· Esquema del moviment: 

A continuació es demana un esquema del moviment i localitzar sobre aquest les 
fotografies realitzades. Aquest punt es considera força important ja que en molts casos 
un esquema ben realitzat aporta molta més informació que les paraules. És important que 
l’observador anoti l’escala de l’esquema i indiqui on és el nord. 

 
· Característiques principals del moviment: 

Aquest punt es troba dividit en cinc subapartats els quals fan referència  a les 
característiques principals del moviment, com són, el tipus, les dimensions, les 
característiques del material mobilitzat, els usos del sòl i l’estat actual de l’activitat del 
moviment.  

 
- Tipus de moviment: 
En el primer s’hi troben els possibles tipus de moviments. Per la realització 

d’aquest subapartat s’ha consultat diversa bibliografia per tal d’estudiar les diferents 
classificacions existents i s’ha anat discutint quina d’elles era la més indicada.  

A continuació es poden veure les classificacions que s’han consultat (s’ha 
respectat l’idioma original en el qual van ser escrites).  

En primer lloc, es mostra la que proposen Corominas i García [27] en un dels 
seus treballs: 
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Desprendimientos o Caídas  

Vuelcos  

Resbalamientos o deslizamientos 
Desplazamientos concordantes Superficies de desplazamiento 

planas o asimilables a planas 
Desplazamientos discordantes 

Desplazamientos sobre superficies 
curvas 

Deslizamientos rotacional 

Reptación 
Coladas de tierra 
Solifluxión 
Corrientes de derrubios 
Golpes de arena y limo 
Flujos de roca 

Flujos 

Avalanchas 
Expansión lateral  

Reptación por fluencia 
Cabeceo de estratos 
Combadura 
Pandeo en valle 
Deformaciones gravitacionales profundas 

Deformaciones sin rotura o previas 
a la rotura 

Rotura confinada 
Colapso de volcanes Movimientos complejos 
Flujos deslizantes 

       Figura 3.4. Classificació simplificada dels moviments de massa segons Corominas i 
García [27] 

 
Una altre de les classificacions que es va tenir en compte va ser la donada per 

Varnes [28] en un dels seus treballs:  
   

Falls (Despreniment o caiguda) 

Topples (Bolcada) 
Rotational (Rotacional) Slides (Lliscament) 
Translational (Traslacional) 

Lateral spreads (Expansió lateral) 
Flows (Flux) 
Complex (Complex) 
Figura 3.5.Classificació simplificada dels moviments  de 

massa segons Varnes [28] 
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I, finalment, la última classificació consultada va ser la proporcionada a 

l’assignatura de Geodinàmica Externa d’enginyeria geològica a càrrec de Vilaplana [26]: 
 

 
      Figura 3.6. Classificació dels moviments de massa segons Vilaplana [26] 

 
Si s’observen les tres classificacions anteriors es pot veure que a grans trets totes 

coincideixen a classificar els moviments de massa en sis grans tipus que són: 
1. Despreniment o caiguda. 
2. Bolcada. 
3. Lliscament 
4. Flux 
5. Expansió lateral 
6. Complex   
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El fet de subdividir el lliscament en rotacional o en traslacional també es pot 

observar en les tres classificacions. En el punt que més divergeixen és en la subdivisió 
dels flux. Com es pot observar en la figura 3.4 el terme flux pot englobar diversos 
moviments i alguns molt diferents entre ells. En aquest treball es va descartar introduir-
los tots en la fitxa de camp ja que per exemple, la reptació i la solifluxió són moviments 
molt lents que rarament s’estudien a fons ja que no acostumen a implicar gaire 
perillositat o, en el cas del flux de roca es va considerar que és un moviment poc freqüent 
a Catalunya. Així doncs, s’ha optat per fer una subdivisió simplificada i diferenciar entre 
colada i corrent i s’ha deixat un espai destinat a altres per si es dóna algun fenomen de 
flux diferents els dos citats anteriorment 

Finalment, la classificació que s’ha cregut més convenient pels objectius 
d’aquesta tesina és la següent: 

 

 
Figura 3.7. Classificació dels tipus de moviment utilitzada  en la fitxa  

d’observació de moviments de massa 
 

 
 

 L’asterisc que es pot  observar en la figura 3.7 fa referència a l’existència d’un 
full complementari en el qual hi ha un esquema dels diferents tipus de moviments citats 
anteriorment. Aquest full va ser creat amb l’objectiu d’ajudar a les persones no expertes 
en el tema a poder diferenciar bé els  tipus de moviment. S’ha intentat dissenyar el full 
de manera que s’obtingués un resum dels moviments el màxim entenedor possible 
aconseguint el següent resultat: 
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Figura 3.8. Full complementari de la “fitxa d’observació de moviments de massa” 
en el que hi ha representats els diferents tipus de moviments que es troben a la fitxa 
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- Dimensions del moviment: 
El segon subapartat dins les característiques del moviment, és el corresponent a 

les dimensions del moviment.  
 

 
Figura 3.9. Apartat de la fitxa d’observació de moviment de massa corresponent 

a les dimensions del moviment 
 

Aquest és un punt que s’ha discutit força ja que és difícil caracteritzar un 
moviment dimensionant-lo tot com a bloc, és a dir, sense diferenciar les seves parts. Així 
doncs, s’ha optat per considerar les dimensions mitges exceptuant la pendent ja que s’ha 
considerat que aquesta pot arribar a ser molt diferent en la zona de la coronació que en la 
resta i que, per tant, fent una mitja de les dues s’agafaria un valor molt poc representatiu. 
 

- Característiques del material mobilitzat: 
Arribem ja a les característiques del material mobilitzat, que correspon al tercer 

apartat de les característiques principals del moviment..  
 

                    
Figura 3.10. Apartat de la fitxa d’observació de moviments de massa corresponent 

a les característiques del material mobilitzat 
 

En aquest punt s’ha considerat important conèixer la litologia i el tipus de 
material, dividint-se aquest en roca, arrossegall (sòl granular), sòl fi (sòl cohesiu) o 
reblert/escombrera. Aquesta classificació està basada en la que van realitzar en el seu 
inventari d’esllavissament el “Oregon Department of geology and Mineral 
Industries”[7]. Es va pensar introduir en aquest apartat la mida del material però 
finalment es va descartar pel fet que indicant el tipus de material ja ens podem fer una 
idea de la mida que aquest pot tenir. Finalment, s’ha deixat una línia destinada a altres 
comentaris per si es vol afegir més informació. 

 
 
 

 
 

 

21



Metodologia 
 

 
- Ús del sòl: 
El següent factor que s’ha considerat important incloure és l’ús del sòl l’aspecte 

del qual es mostra en la següent figura.  
 

 
Figura 3.11. Apartat corresponent a l’ús del sòl en la fitxa d’observació 

de moviments de massa 
 

Com es pot observar s’ha dividit en la zona de la coronació, en la de trajecte i en 
la del peu ja que es podria donar el cas que no hi hagués el mateix ús del sòl en les tres 
zones, com per exemple si es produeix un esllavissament podria ser que a la zona de 
coronació hi hagués bosc (forestal) però en canvi a la zona de peu hi hagués un poble 
(urbà). 

La distinció dels diferents tipus d’ús del sòl s’ha adaptat també, de l’inventari 
d’esllavissament realitzat pel “Oregon Department of geology and Mineral Industries”[7] 
i la discussió es va centrar en el terme rural ja que és un terme que pot portar a confusió 
ja que hi ha persones que poden interpretar rural com un poble i n’hi ha d’altres que 
poden pensar en rural com en una zona de muntanya sense bosc. És per això que s’ha 
inclòs el terme prats, per clarificar el que s’entén per rural. També s’ha incorporat el 
terme altres per si tingués lloc un moviment de massa en un altre tipus de zona, com per 
exemple, en una zona industrial o en una zona d’equipaments sanitaris, esportius, etc...  
  

- Estat actual de l’activitat del moviment: 
Finalment l’últim subapartat dins les característiques principals del moviment, i 

un dels més discutits, ha estat el corresponent a l’estat actual de l’activitat del moviment.  
 

 
Figura 3.12. Apartat corresponent a l’estat actual de l’activitat del moviment 

en la fitxa d’observació de moviments de massa 
 
Ha estat força dificultós trobar una classificació estàndard i no excessivament 

complicada de l’activitat del moviment. Moltes d’elles utilitzen termes poc clars i en 
alguns casos una mateixa paraula es refereix a diferents estats segons la classificació. 
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Després de consultar-ne algunes [23], [28], i amb l’ajuda d’en Jordi Coromines, es va 
optar per diferenciar l’estat actual de l’activitat del moviment en:  

 
- actiu/ intermitent (moviment que té una certa activitat, que no ha cessat) 
- adormit (moviments actualment inactiu però que pot patir alguna reactivació) 
- abandonat (moviment que ha estat inactiu durant un llarg període de temps)  
 
   I, com es pot observar a la figura 3.12, també s’ha inclòs la informació de si es 

tracta d’un primer moviment o d’una reactivació així com les seves respectives dates en 
el cas de que es coneguin.  

 
· Causes del moviment: 

Deixant ja les característiques pròpies del moviment el següent punt es centra en 
les causes que l’han provocat. Per realitzar aquest punt s’ha consultat molta bibliografia, 
entre d’altres el treball de Varnes [24] en el qual classifica les possibles causes dels 
moviments de massa de la següent manera: 

 
1. Causes geològiques : fa referència als tipus de material, per exemple, si són   
    materials tous, o si estan alterats, o diaclassats, així com a la mala orientació  
    de l’estratificació o de les falles, etc... 
2. Causes morfològiques: com podria ser l’erosió fluvial o glacial del peu d’un 
     talús, la subsidència, l’erosió subterrània, l’eliminació de vegetació per 
     incendi o sequera, etc...    
3.  Causes físiques: com són una pluja intensa o molt prolongada, un terratrèmol, 
     l’erupció d’un volcà, els cicles de gel - desgel, etc...  
4. Causes humanes: dins de les causes antròpiques considera les excavacions al 
    peu del talús, la sobrecàrrega de talussos, les vibracions creades 
    artificialment, etc... 
 
Segons altres autors [28] existeixen dos tipus de factors: els condicionants i els 

desencadenants. Els primers depenen de la pròpia naturalesa, estructura i forma del 
terreny, mentre que els segons poden ser considerats com factors externs que provoquen 
o desencadenen les inestabilitats i son responsables, en general, de la magnitud i 
velocitat dels moviments.  

Com es pot comprovar, existeixen moltes possibles causes que poden 
desencadenar un moviment de massa i introduir-les totes en la fitxa de camp hagués 
ocupat un espai excessiu. Per aquest motiu es va analitzar quines eren les causes més 
freqüents, tenint en compte que l’estudi es centra a Catalunya. En aquesta zona el risc 
sísmic, volcànic, de sequera o d’erosió glacial, per exemple, és mínim i en alguns casos 
veritablement improbable. Així doncs, s’ha considerat important incloure dins la fitxa 
alguns dels principals factors desencadenants que tenen més importància a Catalunya 
com són, les causes climatològiques (precipitacions) i les antròpiques. I també s’ha afegit 
un tercer punt destinat a altres causes. A continuació es mostra l’aspecte final d’aquest 
apartat: 
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Figura 3.13. Apartat corresponent a les causes del moviment en la “fitxa d’observació de 

moviments de massa” 
 

· Característiques geomorfològiques de les diferents parts del moviment: 
El següent apartat que s’ha introduït té com a objectiu descriure les principals 

característiques geomorfològiques de les diferents zones del moviment, és a dir, de la 
zona de coronació, de la zona de trajecte i de la zona del peu). 

 

 
Figura 3.14. Apartat corresponent a les característiques geomorfològiques del moviment en la 

“fitxa d’observació de moviments de massa” 
 

Com es pot observar, aquest espai està destinat a que l’observador realitzi una 
descripció detallada de les diferents zones del moviment, indicant, per exemple, 
l’existència o no d’esquerdes de tracció, l’estat de la vegetació, la presència o no de 
surgències, el material i el color de la cicatriu, l’existència de formes lobulars, etc... 
  
• Altres factors: 
 
· Efectes: 

El següent punt important a comentar és el referent als efectes que ha produït el 
moviment de massa. Aquest apartat s’ha realitzat a partir de l’article escrit per Zevallos 
[11] i en ell s’ha tingut en compte tan els possibles danys a persones com els danys 
materials. També s’ha considerat oportú deixar un apartat per introduir-hi un valor 
econòmic estimat de les pèrdues. 

 

 
Figura 3.15. Apartat de la “fitxa d’observació de moviments de massa” on s’indiquen els 

efectes provocats pel moviment 
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· Perillositat en el futur: 
En aquest apartat simplement s’ha deixat un espai (com es veu a la figura 3.16) 

per tal que l’observador pugui anotar el que ell creu que, hagi parat o no el moviment, 
pot continuar estant sota un cert perill, per exemple, si s’ha produït una caiguda de blocs 
en una carretera pot ser que hagin quedat uns quants blocs inestables i, per tant, la 
carretera encara córrer un cert perill en un futur.  

 

 
Figura 3.16. Apartat corresponent a la perillositat en el futur en la fitxa d’observació 

de moviments de massa 
 

· Mesures correctores: 
 Finalment, l’últim punt que s’ha d’omplir és el corresponent a les mesures 
correctores. 
 

 
Figura 3.17. Apartat de la fitxa d’observació de moviments de massa corresponent  a les 

mesures correctores 
 

    Com es pot observar en la figura anterior, aquest apartat s’ha dividit en dos: en 
les mesures existents i en les possibles mesures futures. En el primer cas, s’han introduït 
les mesures utilitzades més freqüentment per tal de prevenir o evitar algun moviment de 
massa. En el segon cas, s’ha deixat un espai perquè l’observador hi escrigui la seva 
opinió sobre possibles mesures a situar en un futur tan si a l’actualitat són inexistents 
com si les actuals li semblen millorables.   
 
 Com a comentari final, dir que durant la realització de la fitxa d’observació de 
camp, es va discutir força respecte quins eren els factors i paràmetres que aquesta havia 
d’incloure i, segurament, alguns dels usuaris que utilitzin o consultin aquesta fitxa, en 
trobaran a faltar alguns que ells haguessin introduït. Des d’aquest treball s’ha intentat 
obtenir una fitxa que tingués un disseny fàcil d’omplir i no excessivament llarg però que 
a la vegada tingués la  informació necessària per fer una bona descripció de qualsevol 
tipus moviment de massa. 
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 Un exemple de paràmetres que es poden trobar a faltar, podrien ser la velocitat 
del moviment o el contingut d’aigua. En un primer moment es va pensar en incloure’ls 
però després es va descartar ja que, en el primer cas, el tipus del moviment ja et dóna una 
idea de la velocitat que aquest ha tingut, per exemple, si es tracta d’un despreniment o 
una caiguda implica que haurà estat un moviment ràpid (m/min) o molt ràpid (m/s) [28]. 
I si es coneix el tipus de moviment i les característiques del material afectat, també es pot 
extreure una idea del contingut d’aigua. Per exemple, si s’estudia una colada de fang, es 
sap que el material afectat serà cohesiu i que, molt probablement, el contingut d’aigua 
serà elevat i, en canvi, si es dóna un corrent d’arrossegalls on el material implicat és sòl 
granular, el contingut en aigua serà baix.  
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3.2.2. Creació i disseny de la base de dades mitjançant el Microsoft Access 2000. 
 
 Un cop dissenyada la “fitxa d’observació de moviments de massa”  es va passar a 
dissenyar la base de dades en el Microsoft Access, és a dir, a crear les taules, les 
relacions entre elles i el formulari.   
 En aquest apartat no s’explica en detall tots els passos que s’han de seguir per 
dissenyar una taula o un formulari en Microsoft Access sinó que s’expliquen els 
conceptes necessaris per poder dissenyar una base de dades. Si el lector està interessat en 
aprendre el funcionament d’aquest programa es recomana que consulti el llibre 
“Microsoft Access 2000 paso a paso” [29]. 
 El què s’ha de  tenir clar és que un bon disseny és clau per la creació d’una base 
de dades amb èxit. Una base de dades ben dissenyada pot conduir a un ús més eficient de 
les taules i formularis així com també a una major facilitat a l’hora d’ampliar la base  en 
un futur en el cas que sigui necessari. 
 És important comentar que el disseny de la base de dades ha estat creat a partir 
del de la “fitxa d’observació de moviments de massa”, és a dir, que les taules i el 
formulari han estat dissenyats pensant sempre en la informació que es demana a la fitxa .
  
  
• Disseny de les taules 
 
 Les taules són l’estructura bàsica d’emmagatzematge de Microsoft Access i 
l’element que s’ha de dissenyar en primer lloc ja que és on hi ha recollida tota la 
informació referent a les entitats que representa; són els únics objectes que 
emmagatzemen dades. En un inici però, quan es crea una taula, realment allò que es crea 
és una estructura buida en la qual, un cop guardada, s’hi podrà introduir la informació.  

Una taula agrupa el conjunt de dades que fan referència a un tema concret i està 
formada per camps (columnes) i registres (files). Un camp és un element individual d’un 
registre i, aquest, és tota la informació sobre un sol objecte en una taula. Per exemple, 
tota la informació que introduïm sobre un moviment de massa concret formarà un 
registre mentre que un camp seria el nom o el tipus de moviment, les mesures 
correctores, etc.... 

Així doncs, abans de començar a treballar amb el Microsoft Access es va pensar 
acuradament en com seria la base, és a dir, quines taules serien necessàries i quines 
relacions haurien d’existir entre elles, ja que, tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior, 
sovint no només es treballa amb una sola taula, sinó amb varies. El fet de treballar amb 
més d’una taula significa poder distribuir la informació en blocs i permet treballar amb 
taules més petites fet que comporta més agilitat i també evita introduir informació 
redundant.  

 A la pàgina següent es pot observar un esquema, realitzat prèviament al treball 
en Microsoft Access, en el qual es mostren les taules que formaran la base de dades així 
com les relacions entre elles.  
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                 Figura 3.18. Esquema de les taules i les seves relacions que s’ha creat com a pas previ al disseny de taules en el Microsoft Access 

27 



  Metodologia 

 Tal i com es pot observar en la figura 3.18, la idea inicial de la base de dades és 
que estigui formada per varies taules, una de les quals és la principal i que s’anomena 
“moviment” i que, a partir de varis camps (claus externes), es relaciona amb una sèrie 
de taules secundàries. Aquestes taules són les corresponents a d’altres entitats o 
elements:  

 
- observador 
- municipis  
- tipus de moviment 
- volum en rang 
- tipus de material mobilitzat 
- ús del sòl 
- estat actual de l’activitat del moviment 
- tipus de pluja 
- mesures correctores 
- codi MEXO 
 

i que s’explicaran amb detall més endavant. 
 
Comentar també que en l’esquema de la figura 3.18, en la “taula moviment”, la 

primera columna és el títol del camp i la segona correspon al seu nom abreviat que és el 
que s’introduirà posteriorment en les taules en el Microsoft Access. En la “taula de 
l’observador” la idea és la mateixa l’únic que s’han invertit les columnes, és a dir, en la 
primera hi ha el nom abreviat del camp i en la segona hi ha el seu nom complert, per tal 
d’esquematitzar més fàcilment la relació entre les dues taules. En la resta de taules però, 
el nom del camp abreviat està en la primera columna i la resta de columnes són 
possibles valores que podrà tenir aquell camp (exceptuant en la “taula de municipis” en 
la qual no s’han introduït tots els municipis de Catalunya ja que hagués resultat una 
taula massa gran).  

 
Un cop es té clar i en ment quines seran les taules necessàries s’ha de pensar 

també en quins seran els camps que les formaran així com en la configuració de les 
dades, és a dir, en el primer cas definirem si es tracta d’un camp numèric, de text, de 
data, etc...mentre que amb la configuració de les dades es defineixen una sèrie de 
paràmetres com per exemple, en el cas d’un camp de text, el màxim número de lletres 
que es podrà escriure en aquest camp o si es tracta d’un camp numèric, el format dels 
números (generals, moneda, percentatge, etc...). Els diferents tipus de camp que podem 
definir en el Microsoft Access són varis, però a continuació s’expliquen només els 
utilitzats en la realització d’aquest treball [21]: 

 
- Text: permet entrar text, números, combinació de text i números. Si són 
   números no realitza càlculs numèrics. La seva amplada està limitada a 255 
   caràcters. És el camp predefinit per Microsoft Access. 
- Numèric: dades numèriques utilitzades per a càlculs matemàtics. Hi ha varis  
  tipus de camps numèrics que permeten entrar diferents grandàries de números. 
- Data/hora: permet guardar-hi valors de data i d’hora. Fins l’any 9999.  
- Moneda: per valors numèrics de fins a quatre decimals. 
- Autonumèric o comptador: valor numèric que Microsoft Access s’encarrega  
  d’incrementar automàticament d’un en un ó bé aleatòriament. 
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Finalment, quan ja es va tenir ben estructurada la base, es van posar en pràctica 
les seves idees principals, és a dir, es van introduir les taules en el Microsoft Access i es 
van definir tots els seus camps.  

Les taules, en Microsoft Access, es poden visualitzar en “Vista de disseny” o en 
“Vista full de dades”. El primer cas s’utilitza per definir la taula mentre que el segon és 
per, un cop definida, introduir-hi les dades. Les taules en “vista disseny” estan formades 
per tres columnes, tal i com es pot observar en la figura 3.19. En la primera, s’indica el 
nom de tots els camps que formen la taula; aquest nom pot ser una abreviació ja que 
posteriorment mitjançant una propietat anomenada “Títol” es pot definir el nom que es 
vol que sigui visualitzat en el formulari o en les taules en “vista full de dades”.  En la 
segona columna, es defineix el tipus de dades, és a dir, és on es determina la classe de 
valors que els usuaris poden guardar en el camp. I, finalment la tercera columna és una 
columna opcional en la qual es pot entrar una descripció del camp o introduir-hi 
anotacions que s’hagin de recordar respecte al camp.  

Els camps que s’hagin definit en la primera columna de la  taula de la vista de 
disseny seran els que formaran les columnes en la taula de la vista de full de dades. 

Com es pot observar també en les figures següents, en totes les taules existeix un 
camp a l’esquerra del qual hi ha dibuixada una clau (  ). Aquest símbol indica que 
aquell camp és la clau primària, és a dir, aquell camp únic que identifica de manera 
inequívoca cada registre emmagatzemat en la taula. Aquest camp és molt important ja 
que és el que s’utilitza per crear les relacions entre les taules, tal i com s’ha explicat en 
l’apartat 3.1.3.  
  

A continuació es mostren totes les taules que formen la base de dades i s’explica 
quina és la seva funció i quins són els camps que la formen. 
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Com ja s’ha comentat anteriorment, la base de dades creada gira al voltant de la 
taula “Moviment” la qual es pot observar a continuació: 
 
 

 

 

 

 
Figura 3.19. Vista en disseny en Microsoft Access de la taula “Moviment” 
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 La clau primària de la taula moviment és un camp anomenat Id (Identificador) el 
qual s’ha definit com autonumèric, és a dir, és un camp que conté valors numèrics que 
Microsoft Access introdueix automàticament i de forma seqüencial. El valor 
s’incrementa per cada registre que s’afegeix i els números que el programa introdueix 
en aquest camp no es poden modificar. 
 Dins d’aquesta taula existeixen uns camps a partir dels quals s’han creat les 
relacions que s’expliquen més endavant; aquest camps són: IdObs (identificador de 
l’observador), Idmuni (municipi), IdTipMov (tipus de moviment), IdVolRang (volum 
en rang), IdTipMatMob (tipus de material mobilitzat), IdUsSolZC (ús del sòl a la zona 
de coronació), IdUsSolZt (ús del sòl a la zona de trajecte), IdUsSolZP (ús del sòl a la 
zona del peu), IdEstAct (estat actual de l’activitat), IdTipPluj (Tipus de pluja), 
IdMesCorEx (mesures correctores existents), IdMesCorEx2 (mesures correctores 
existents en el cas que existeixi més d’un tipus), MEXOTipMov (codi MEXO pel tipus 
de moviment), MEXODimMov (codi MEXO per les dimensions del moviment), 
MEXOMatMob (codi MEXO pel tipus de material mobilitzat), MEXOUsSol (codi 
MEXO per l’ús del sòl), MEXOAct (codi MEXO per l’activitat del moviment), 
MEXOCauMov (codi MEXO per les causes del moviment), MEXOCarGeo (codi 
MEXO per les característiques geomorfològiques de les diferents parts del moviment) i  
MEXOEfe (codi MEXO pels efectes del moviment). 
 Totes aquestes relacions s’han creat amb l’objectiu de no tenir un volum 
d’informació excessivament gran en la taula principal. Per exemple, mitjançant l’IdObs 
s’ha creat una relació amb una taula que conté totes les dades relacionades amb 
l’observador, evitant així, introduir els camps referent al nom, cognoms, adreça, telefon, 
e-mail, etc...dins la taula de “Moviment”.  

A continuació es poden observar totes les taules secundàries: 
 
· Taula de l’observador: 
 

 
Figura 3.20. Disseny de la taula que contindrà les dades de l’observador 

 
 Com s’acaba de comentar, s’ha creat una taula secundària la qual conté totes les 
dades relacionades amb l’observador: el DNI, el nom i cognoms, la institució a la qual 
pertany, l’adreça, el telèfon i el e-mail.  

I com es pot observar, la seva clau primària és el camp corresponent a 
l’identificador que, com ja s’ha explicat anteriorment, correspon al DNI.  
 
· Taula dels municipis: 
 

 
Figura 3.21. Disseny de la taula que contindrà la llista amb tots els municipis  

de Catalunya 
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En la taula dels municipis, com el seu nom indica, hi ha una llista amb tots els 

municipis de Catalunya. L’identificador del municipi és un codi de tres lletres el qual 
s’ha inventat i, en general, correspon a les tres primeres lletres del municipi. Però com 
que l’identificador és la clau primària i ha de ser únic, hi ha molts casos en els quals no 
ha estat possible escollir les tres primeres lletres ja que aquestes ja eren utilitzades per 
identificar un altre municipi. En aquests casos s’ha agafat altres lletres del nom i, fins i 
tot, en alguns s’ha hagut d’optar per tres lletres que no tenen res a veure amb el nom del 
municipi. 
 No es mostra tota la llista sencera perquè és força llarga però a continuació se’n 
pot observar una part a tall d’exemple: 
 

 
Figura 3.22. “Vista full de dades” de la taula de municipis 

 
 La creu que es pot observar a l’esquerra de la primera columna indica que a 
aquesta taula se li han creat relacions amb altres taules. Si quan s’està en el Microsoft 
Access es pitja amb el ratolí aquest signe (+), es visualitzen els registres relacionats amb 
aquell registre de la taula principal, tan si n’hi han com si no. És a dir que, per exemple, 
si s’ha introduït informació sobre un despreniment que va tenir lloc a Bossòst, si pitgem 
el signe + que hi ha a l’esquerra del IdMuni (BST), en apareixeria la taula principal, és a 
dir, la taula “Moviment”, amb els registre corresponent al despreniment citat 
anteriorment. En el cas que s’hagués entrat informació sobre més d’un moviment 
succeït en el municipi de Bossòst, apareixerien tots els registres entrats. 
 
· Taula del tipus de moviment: 

 

 
Figura 3.23. Disseny de la taula en la qual hi haurà els diferents tipus 

de moviment 
 
 La taula del tipus de moviment és la taula que inclou els possibles tipus de 
moviment que s’han descrit a la “fitxa d’observació de moviment”. El codi per 
identificar els diferents tipus també és inventat i està format per lletres. Com es veurà a 
continuació en la majoria de les taules s’ha creat un codi d’aquest estil però s’ha de tenir 
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en compte que cap d’aquest codi es pot repetir en una mateixa taula ja que són camps 
definits com a claus primàries.  
  A continuació es pot observar el codi utilitzat per aquesta taula: 
 

 
Figura 3.24. “Vista en full de dades” de la taula dels diferents tipus 

de moviment 
 

· Taula del volum en rang: 
 

 
Figura 3.25. Disseny de la taula on s’han definit els rangs del volum del 

material mobilitzat 
 

 Quan es va al camp a estudiar un moviment determinar el seu volum exacte és 
molt complicat i, generalment, només els experts podran estimar-lo amb certa precisió. 
Per aquest motiu es va pensar en introduir una taula que inclogués uns rangs de volum 
per tal de donar una cert marge a l’observador a l’hora de xifrar el volum. Aquests rangs 
són els següents: 
  

 
Figura 3.26. Possibles rangs per determinar el volum del moviment 

  
 Com es pot comprovar, en aquest cas el IdVolRang no és un valor format per 
lletres com en les anteriors taules sinó que són números. Això és degut a que el camp 
IdVolRang de la taula “Moviment” està definit com a numèric i, com s’ha dit 
anteriorment, al tractar-se del camp a partir del qual es genera la relació, ha de ser del 
mateix tipus. 
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 · Taula del tipus de material mobilitzat: 
 

 
Figura 3.27. Disseny de la taula en la qual hi haurà els diferents tipus 

de material mobilitzat 
  

Conceptualment aquesta taula és molt similar a la del tipus de moviment amb 
l’única diferència que en comptes de contenir els diferents tipus de moviment conté els 
possibles tipus de material mobilitzat com s’observa a continuació: 

 

 
              Figura 3.28. “Vista en full de dades” de la taula dels diferents tipus 

de material mobilitzat 
 
Les taules que es presenten a continuació també són conceptualment iguals que 

la del tipus de moviment i en elles només canvia el contingut. 
 

· Taula dels tipus d’usos del sòl: 
 

 
Figura 3.29. Disseny de la taula en la qual hi haurà els diferents usos del sòl 

 

 
Figura 3.30. “Vista en full de dades” de la taula dels                                                          

diferents usos del sòl 
 
· Taula de l’estat actual de l’activitat del moviment: 
 

 
Figura 3.31. Disseny de la taula en la qual hi haurà els diferents estats de 

l’activitat del moviment en el moment de la visita al camp  
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Figura 3.32. “Vista en full de dades” de la taula corresponent a l’estat 

actual de l’activitat del moviment 
· Taula del tipus de pluja: 
 

 
Figura 3.33. Disseny de la taula en la qual hi haurà els diferents tipus 

de pluja que poden haver causat el moviment 
 
 

 
Figura 3.34. “Vista en full de dades” de la taula corresponent als diferents 

tipus de pluja que poden haver causat el moviment en el cas 
que s’hagi produït per causes climàtiques 

 
 
· Taula de mesures correctores: 
 

 
Figura 3.35. Disseny de la taula en la qual hi haurà els possibles tipus de mesures 

correctores existents en el moment de visitar la zona  en la qual s’ha produït 
el moviment estudiat 

 

                                           
Figura 3.36. “Vista en full de dades” de la taula corresponent als possibles 

tipus de mesures correctores 
 

 
· Taula del codi MEXO: 
 

 
Figura 3.37. Disseny de la taula en la qual hi haurà definit el codi MEXO 
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Figura 3.38. “Vista en full de dades” de la taula corresponent al codi MEXO 

 
  

Així doncs, la base de dades creada conté un total d’onze taules les quals s’han 
dissenyat pensant sempre en aconseguir la màxima optimització de la base de dades. Si 
s’hagués emmagatzemat tota la informació en una sola taula, s’hagués generat una gran 
quantitat d’informació repetida; per exemple, en el cas de que la informació sobre 
l’observador s’hagués inclòs dins la taula “Moviment”, cada vegada que s’entrés les 
dades sobre moviments estudiats per un mateix observador es generarien registres que 
duplicarien les dades personals d’aquest. D’altre banda, si es produís una modificació 
d’alguna dada, podria implicar haver de modificar informació manualment en els 
diferents registres afectats pel canvi, la qual cosa provocaria una gran pèrdua de temps i 
multiplicaria la possibilitat de cometre errors. Un exemple podria ser que un observador 
canviés de telèfon; si tota la informació estigués en una mateixa taula aquest fet  
provocaria haver d’entrar a tots els registres la informació dels quals hagués estat 
descrita per aquest observador i canviar un per un el seu telèfon. Tenint varies taules 
s’estalvia aquest problema ja que, per exemple, en el cas que s’acaba d’exposar, l’únic 
que s’hauria de fer és anar a la taula dels observador, selecciona el registre on hi ha les 
dades de l’observador i canviar el seu número de telèfon.   
 
 Un cop explicades tota les taules a la pàgina següent en la figura 3.39 es mostra 
la finestra del Microsoft Access en la qual es poden observar totes les relacions creades. 
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          Figura 3.39. Relacions entre les taules vistes en la finestra de Microsoft Access 
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Com es pot observar en la figura 3.39 totes les taules formen una relació del 
tipus “un a varis” que, com es va explicar en l’apartat 3.1.3, és el tipus de relació més 
comú i és quan un registre d’una taula es pot relacionar amb varis d’una altra. Un altre 
fet important a comentar és que per crear les relacions es fa utilitzant la clau primària de 
les taules secundàries la qual es relaciona amb un camp de la taula principal que no té 
perquè ser clau primària.   

 
 

• Disseny del formulari 
 

Tot i que en les taules que s’han mostrat anteriorment ja es poden afegir, 
modificar i eliminar registres, aquesta no és la manera més còmoda ja que les dades, en 
les taules, es presenten de forma tabular i sense format. Per aquest motiu s’utilitzen els 
formularis, els quals són els objectes de la base de dades que permeten visualitzar, editar 
i modificar les dades amb presentacions diferents a la de les taules, així com afegir 
rètols que facilitin la interpretació als usuaris, és a dir, permeten presentar les dades 
utilitzant un disseny personalitzat. 

Mitjançant els formularis es poden realitzar totes les operacions habituals amb 
els registres: editar-los, cercar-ne un de determinat, afegir-ne de nou, etc...I una de les 
seves avantatges respecte a les taules és que permeten presentar en pantalla un sol 
registre. 

Un fet important és que quan es dissenya un formulari s’especifica la manera 
com es volen presentar les dades i en obrir-lo, el programa recupera la informació de les 
taules i les presenta d’acord amb el disseny que s’ha creat prèviament. És a dir, que 
quan es realitzen canvis en un formulari, es realitzaran automàticament en les taules 
relacionades i viceversa.  
 A continuació no s’explica en detall tots els passos que s’han de seguir per 
dissenyar un formulari en Microsoft Access sinó que s’expliquen les idees generals per 
crear-ne un. El formulari que s’ha realitzat per aquest treball s’anomena “Entrada de 
dades” i el seu disseny final es pot observar en el capítol de resultats. 
 Durant el disseny del formulari “Entrada de dades” s’ha tingut sempre en ment 
la “fitxa d’observació de moviments de massa” per tal d’aconseguir un disseny molt 
similar a ella. Això s’ha realitzat amb l’objectiu de facilitar a l’usuari l’entrada de dades 
recollides al camp dins la base. 
 Un formulari es pot visualitzar de tres maneres diferents: 
  

- “Vista disseny”: permet modificar el formulari movent els seus objectes, 
             afegint elements, canviant formats, etc... 
 - “Vista formulari”: és la presentació del formulari un cop dissenyat; permet 
             veure les dades ubicades en ell. 
 - “Vista full de dades”: permet veure les dades en format de taula i ens permet  
              visualitzar tots els registres que estan inclosos en el formulari. 

 
Així doncs, si es vol crear el formulari amb un disseny personal s’ha d’escollir la 

opció de “vista disseny” a partir de la qual s’obrirà una pantalla en blanc en la que s’hi 
pot indicar quins són els camps que s’hi volen introduir. 
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El formulari “entrada de dades” consta de dues parts, anomenades, en Microsoft 
Access, seccions: 

 
 - Encapçalament del formulari: és l’apartat en el qual s’ha introduït el títol i el  
              botó amb la instrucció de sortir del formulari. 
 - Detall: en aquesta secció és on s’han distribuït les dades (camps) que es volen  
              editar. És on apareixeran els registres de la taula. 
 
 Els camps en el formulari s’introdueixen mitjançant els anomenats controls els 
quals són objectes que s’aniran situant en el formulari per realitzar determinades 
accions. Aquests es poden canviar de mida, moure i manipular de diverses maneres, 
sempre que s’estigui en la modalitat de “vista de disseny” i el quadre que els conté té el 
següent aspecte. 
 

        
Figura 3.40. Possibles controls a utilitzar en el disseny d’un formulari 

 
 Tots aquests controls el què ens permeten és entrar diferents tipus d’informació 
en el formulari com per exemple, un text descriptiu o etiqueta ( ), un quadre de text 
que inclou la informació d’un camp d’una taula de la base de dades ( ), un botó 
d’alternar o d’opció o una casella de verificació ( ), un quadre combinat o quadre 
de llista en els quals apareixen una llista de valors per escollir ( ), un botó 
d’instrucció el qual s’associa a un determinat bloc d’un codi Visual Basic ( ), línies i 
requadres ( ) o un subformulari el qual s’utilitza per taules relacionades ( ). 
 Els controls que s’acaben de citar són els que s’han utilitzat pel disseny del 
formulari que forma part d’aquest treball, el significat de la resta de controls es pot 
consultar a [29]. 
 Així doncs, amb l’ajuda dels controls s’ha anat introduint en el formulari tots els 
camps. En la majoria dels casos s’ha utilitzat el control del quadre de text el qual es 
representa mitjançant un requadre on l’usuari pot introduir-hi la informació que es 
demana (p.ex. en la litologia del material mobilitzat) , però també s’han utilitzat 
d’altres, com quadres combinats els quals despleguen una llista amb una sèrie d’opcions 
de les quals l’usuari n’ha d’escollir una (p.ex. les mesures correctores) o també com 
algunes caselles de verificació (p.ex per marcar quina ha estat la causa del moviment de 
massa estudiat). 
                     

El resultat final d’aquests exemples en el formulari es mostra a continuació: 
 

 
Figura 3.41. Exemple del control de quadre de text utilitzat en el formulari 

“entrada de dades” per descriure el camp de la litologia del material mobilitzat 
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Figura 3.42. Exemple del control de quadre combinat 

utilitzat en el formulari “entrada de dades” per mostrar les possibles 
mesures correctores 

 
 

            
Figura 3.43. Exemple del control de caselles de verificació utilitzades en el 

formulari “Entrada de dades”  per analitzar quina ha estat la causa  
del moviment de massa estudiat 

 
 Els controls, a part de classificar-se segons la seva tipologia també poden 
diferenciar-se entre el que s’anomena controls independents i controls dependent. En els 
primers, el tipus d’informació no varia per a cada registre mentre que en els segons, la 
informació ve d’una taula i, per tant, sí que variarà. 
 Un fet important a comentar és que pels camps numèrics, com per exemple, 
l’altura topogràfica, la longitud del moviment, el número de persones ferides, etc...s’ha 
assignat un valor predeterminat que és igual a “-9999” i que, tal i com indica la nota que 
es pot observar a l’inici del formulari (observar figura 4.3), correspon als camps el valor 
del quals l’observador desconeix. 

Els camps que s’han introduït en el formulari són els corresponents a la taula 
“Moviment” (figura 3.19.) i als de la taula “Observador” (figura 3.20). Aquest últims 
s’han adjuntat al formulari mitjançant la creació d’un subformulari el qual es pot 
observar en la figura 3.44. Aquest és un formulari normal que s’incrusta dins d’una altre 
i que tenen un camp en comú per tal de mostrar dades de dues taules diferents dins d’un 
únic formulari. En el cas del formulari “Entrada de dades” i del subformulari 
“Observador”, el camp comú és el de l’identificador  de l’observador (DNI). 
 
 

 
Figura 3.44. Subformulari que inclou les dades de l’observador i que 

s’ha adjuntat al formulari “entrada de dades” 
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Tots els conceptes que s’acaben d’explicar es poden observar en la “vista 
disseny” del formulari final: 
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Figura 3.45. Formulari “Entrada de dades” en vista disseny 
3.2.3. Disseny de la base en ArcView. 
 
 Un cop creada la base de dades en Microsoft Access, el següent pas ha estat 
realitzar la connexió amb l’ArcView per tal de poder visualitzar les dades introduïdes en 
la base de dades. Per aconseguir aquest objectiu, el primer que s’ha de fer és carregar 
l’extensió “Database Access” que incorpora l’ArcView. Més concretament, aquesta 
connexió permet incorporar les taules creades en el Microsoft Access les quals passaran 
a ser taules del projecte de l’ArcView així com realitzar consultes mitjançant el 
llenguatge de SQL ( Structured Query Language). 
 Una vegada realitzada la connexió en l’ArcView, aquest la guarda i cada vegada 
que s’obri novament el projecte, la connexió es realitzarà automàticament. Tanmateix, 
qualsevol canvi que es dugui a terme en la base de dades quedarà automàticament 
reflectit en l’ArcView, és a dir, si per exemple, s’introdueix un nou registre d’un 
moviment en el formulari d’Access, quan s’obri el projecte de l’ArcView aquest ja 
mostrarà tota la informació sobre aquest moviment sense necessitat de tornar a realitzar 
la connexió. 
 Així doncs, després de realitzar la connexió, ja es disposa d’un projecte 
d’ArcView el qual conté les taules creades en el Microsoft Access i en el que s’ha 
generat una “vista” anomenada “Moviments de massa a Catalunya” formada per 
diferents temes: els municipis, els nuclis urbans, les carreteres, les línies de ferrocarril, 
els parcs naturals, la xarxa hidrològica i el corresponent a la localització dels 
moviments. La informació dels temes que s’acaben de citar (exceptuant la de la 
localització dels moviments) s’ha extret de la pàgina web del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitzat de Catalunya (http://www.gencat.es/mediamb/). En aquest 
darrer és en el que es visualitzarà la localització dels moviments de massa estudiats 
quan la seva informació hagi estat introduïda a la base de dades i rep el nom de “Volum 
del moviment (m3)” ja que, per tal de caracteritzar els moviments, s’ha escollit el 
paràmetre del rang del volum, introduint una llegenda de símbols graduats la qual 
proporciona una mida determinada a cada rang. En aquest cas s’ha escollit una rodona i 
s’ha imposat que la seva mida sigui creixent amb el rang. I, si hi ha algun moviment el 
volum del qual es desconeix, serà representat mitjançant un símbol diferent, en aquest 
cas per un triangle, el qual correspondrà al valor Null (nul) tal i com l’anomena 
l’ArcView.. En la figura 3.46 es pot observar la vista que s’acaba de comentar. 
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Figura 3.46. Vista de l’aplicació LANDAGIS en la finestra d’ArcView 

  
És important també, comentar que s’ha de tenir molt en compte l’ordre de 

visualització dels temes ja que el que es troba en primer lloc (en aquest cas és el 
corresponent als moviments) és el que es dibuixa per sobre dels demés, mentre que el 
que està en l’últim (en aquest cas és el de municipis) és el que servirà de fons. Si es 
posés l’ordre invertit, el què passaria és que no es podrien visualitzar els punts que 
representen els moviments ja aquest quedarien tapats per la capa dels municipis. 

Un cop s’hagin incorporat dades sobre moviments, mitjançant els botons  
(identificar elements) i  (enllaços), podrem obtenir, respectivament, tota la 
informació sobre el moviment que es desitgi en forma de taula així com el esquema. 

Una de les eines més útils de l’ArcView per aquest projecte és la del constructor 
de consultes el qual s’activa mitjançant el botó  i que té el l’aspecte que s’observa a la 
figura 3.47 de la pàgina següent. 
 

 
Figura 3.47. Eina per realitzar consultes sobre informació que conté  
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la base de dades 
Amb aquesta eina es poden realitzar una gran varietat de consultes, com per 

exemple quants moviments de tipus lliscament rotacional s’han produït a Catalunya. Si 
es realitza aquesta consulta un cop s’han introduït les dades, els moviments que tinguin 
les característiques imposades apareixeran seleccionats en color groc tant en la vista 
com en les taules. En el capítol següent, en el qual es mostren els resultats, se’n pot 
observar un exemple. 
 Una altre eina de l’ArcView és la de les composicions gràfiques, la qual permet 
crea mapes d’alta qualitat organitzant els elements gràfics sobre la pantalla. Els mapes 
són dinàmics, és a dir, que al variar les dades a la vista, aquestes s’actualitzaran 
automàticament en el mapa. Així doncs, una composició és un mapa mitjançant el qual 
es poden mostrar gràfics, taules, etc...i s’utilitzen com elements per preparar la 
impressió des de l’ArcView, permeten definir les dades que contindrà dita impressió 
així com la seva visualització. En el capítol següent també se’n pot observar un 
exemple. 
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