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4. RESULTATS 
 
 4.1. Dissenys finals 
  
 En aquest treball, parlar de resultats potser no és el més adequat ja que el que 
s’ha obtingut no són, per exemple, els resultats d’un anàlisis d’estabilitat d’un talús o 
d’un estudi de les causes d’un moviment de massa concret, etc...El que sí que es pot dir, 
però, és que s’han assolit els objectius que es van proposar a l’inici del treball, és a dir, 
s’ha creat una base de dades connectada a un Sistema d’Informació Geogràfica a partir 
de la qual es podran gestionar les dades relacionades amb moviments de massa a 
Catalunya. Ara bé, un cop s’ha aconseguit un correcte funcionament de la base, jutjar 
sobre el disseny o l’estructura de la base és un fet sobre el qual són els futurs usuaris els 
qui en podran opinar.   
 L’aplicació creada en aquest treball, LANDACAT, està formada per tres mòduls 
que són: la “Fitxa de moviments de massa”, el formulari “Entrada de dades” i el 
projecte “Landagis”, tal i com es pot observar en la figura 4.1.   

 

 
Figura 4.1. Esquema de les parts que formen LANDACAT 

 
 En la figura anterior també es pot observar el procés que s’ha de seguir per tal 
d’utilitzar LANDACAT el qual comença amb una visita al camp per descriure el 
moviment in situ i recollir les dades que es demanen a la “Fitxa d’observació de 
moviments de massa” les quals, posteriorment, s’entraran a la base de dades a través del 
formulari “Entrada de dades”. Finalment, ja es pot entrar a l’ArcView on mitjançant el 
projecte “Landagis” ja es poden realitzar les consultes que es desitgin. Aquest procés 
que s’acaba d’explicar correspon al que s’ha de seguir per incorporar informació a 
LANDACAT. Ara bé, l’usuari que simplement vol consultar un moviment concret que 
ja ha estat incorporat a la base de dades l’únic que ha de fer és entrar directament al 
“Landagis”. 
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 A continuació es mostra el disseny final de cadascun dels tres mòduls citats 
anteriorment. 
 
 • Disseny final de la “Fitxa d’observació de moviments de massa” 

Pel què fa a la “Fitxa d’observació de moviments de massa”, el què s’ha intentat 
ha estat realitzar un disseny que seguís una estructura ordenada la qual incorporés la 
informació més important i necessària per descriure correctament qualsevol tipus de 
moviment. També s’ha intentat que no fos excessivament llarga i que tingués un disseny 
fàcil d’utilitzar per tal de facilitar la feina a l’observador quan estudia un moviment al 
camp. En el disseny final es creu que s’han aconseguit tots aquests objectius, tal i com 
es pot observar a la figura 4.1.  
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Figura 4.2. Disseny final de la “Fitxa d’observació de moviments de massa” 
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• Disseny final del formulari ”Entrada de dades” 
 

El disseny del formulari “Entrada de dades” s’ha dissenyat pensant sempre en la 
“Fitxa d’observació de moviments de massa”, és a dir, que s’ha creat amb un disseny 
molt similar per tal de facilitar l’entrada de la informació recollida al camp a la base de 
dades. El seu disseny final es pot observar a la figura 4.3. 
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Figura. 4.3. Disseny final del formulari “entrada de dades” 
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• Disseny final del projecte “Landagis”  
 

I, finalment, en la vista del projecte “Landagis” de l’ArcView és on es 
visualitzarà tota la informació que s’anirà incorporant a la base de dades a través del 
formulari o de les taules. En el seu disseny final, com s’ha comentat en l’apartat 3.2.3, 
es pot observar un mapa de Catalunya, el qual mostra els seus municipis, els seus nuclis 
urbans, les seves carreteres, les seves línies de ferrocarrils, els seus parcs naturals i la 
seva xarxa hidrològica i en el qual s’hi poden observar els punts que indiquen on es 
localitzen els moviments de massa que s’han produït a Catalunya (figura 4.4). 
 

 
 
 

 
Figura 4.4. Vista del projecte “Landagis” en l’Arciew 
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4.2.Aplicació pràctica i anàlisi dels resultats 
 
 Per tal de comprovar el correcte funcionament de l’aplicació LANDACAT s’han 
realitzat alguns exemples pràctics complerts. És a dir, s’ha realitzat el procés pas a pas 
que es durà a terme en el futur quan es vulguin incorporar més dades i explotar, 
posteriorment, la informació introduïda.  

Per tant, el primer pas que es va realitzar va ser anar a descriure alguns 
moviments al camp mitjançant la utilització de la “Fitxa d’observació de moviments de 
massa”. Concretament es van estudiar 6 moviments, 5 d’ells localitzats a Catalunya i un 
a Andorra. Les descripcions van ser realitzades per tres observadors diferents fet que va 
permetre tenir tres opinions per contrastar i poder realitzar un anàlisi més ampli dels 
possibles problemes amb els que es podrien trobar els futurs observadors.  

En el moment d’anar al camp a realitzar aquests estudis la fitxa no era 
exactament igual al disseny final que s’ha mostrat a la figura 4.2, tot i que era força 
similar. L’exercici d’estudiar els moviments in situ per tres observadors diferents va 
ajudar a poder millorar alguns detalls de la fitxa inicial, com per exemple, el fet d’afegir 
a l’apartat de l’esquema del moviment que s’indiqués el nord i l’escala amb l’objectiu 
que els observadors no ho oblidin o també el fet d’incorporar el codi MEXO per tal que 
l’observador pugui indicar el grau de fiabilitat de la informació que ha introduït. Tot i 
aquests petits detalls, es va comprovar que els objectius que s’havien proposat durant el 
disseny de la fitxa s’havien complert ja que el procés d’omplir les dades que es 
demanen resulta àgil i, en línies generals, no excessivament difícil. 

Un cop recollides les dades de camp es va realitzar la feina de gabinet, introduint 
la informació obtinguda en el formulari (també es poden entrar les dades a la base 
utilitzant la taula Moviment si l’usuari ho prefereix). Aquesta tasca, a diferència de 
l’anterior, va ser realitzada per una sola persona la qual es va encarregar d’anar 
corregint els petits errors, tan de disseny com de funcionament, amb els que es va anar 
trobant a mesura que entrava les dades, aconseguint així el disseny i el funcionament 
òptim de la base de dades en el Microsoft Access 2000. 

I el punt final del procés va ser comprovar que les dades introduïdes es 
visualitzaven correctament en el projecte “Landagis” de l’ArcView i que la realització 
de consultes funcionava òptimament.  

A continuació es mostra el resultat final que s’obté un cop realitzats els passos 
anteriors, és a dir, en la figura 4.5 es pot observar el resultat final de l’aplicació 
LANDACAT en la qual hi ha marcats els punts que indiquen la localització dels 
moviments estudiats, així com la taula que inclou la informació i l’enllaç que mostra 
l’esquema del moviment.  
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 Figura 4.5.Resultats obtinguts 
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I, finalment s’han realitzat una sèrie de consultes a tall d’exemple per tal de que 
el lector es pugui fer una idea de quin és el seu funcionament. 
 El primer que s’ha de fer és obrir el constructor de consultes tal i com s’ha 
explicat a l’apartat 3.2.3. i a partir d’aquí ja es poden realitzar les consultes que l’usuari 
desitgi. 
 

         
 

                           
Figura 4.6. Exemple de consulta 

 
 Els tres botons que es veuen en el marge inferior dret de la finestra en la qual es 
realitza la consulta fan referència al conjunt de moviments sobre els quals l’usuari vol 
realitzar la consulta. Existeixen tres possibilitats: per realitzar una consulta d’entre tots 
els moviments que formen la base, cas exemplificat en la figura 4.6, s’ha d’utilitzar el 
botó corresponent a una nova selecció (“New Set”); mitjançant l’opció d’afegir a la 
selecció (“Add to Set”) el que es fa és que s’afegeixen els resultats de la consulta que es 
realitza, als resultats d’una consulta anterior; i, finalment, si el que es vol és fer una 
consulta sobre els moviments seleccionats en una consulta anterior, el que s’ha 
d’utilitzar és el botó de seleccionar de la selecció (“Select from de Set”). 

Per exemple, en la figura 4.6 s’ha realitzat una consulta per conèixer quants 
moviments s’han produït al municipi de Gravet de la Conca amb una longitud superior 
o igual a 600 m i com es pot observar el resultat apareix pintat de color groc en el mapa. 
La selecció dels moviments que compleixen les característiques que s’imposen també es 
pot observar seleccionada en color groc en les taules. 
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    També s’han creat un parell de composicions gràfiques a tall d’exemple per tal 
que el lector es pugi fer una idea de com es poden extreure els resultats impresos. És 
important tenir en compte que aquestes dues composicions creades estan guardades dins 
el projecte “Landagis” però l’usuari podrà dissenyar la impressió com ell desitgi segons 
les seves preferències. En la figura 4.7 i 4.8 es poden observar els dissenys comentats. 

 
 

           

 

 
 

Figura 4.7. Exemple de disseny d’impressió en “Landagis” 
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Figura 4.8. Exemple de disseny d’impressió en “Landagis”
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