
                                                                                                                     5.- Resultats i anàlisis 

Anàlisis de perillositat dels corrents d’arrossegalls mitjançant tècniques SIG                            43         

5.- RESULTATS I ANÀLISIS 
 
Amb aquest estudi es vol conèixer la trajectòria i l’abast màxim d’un corrent 

d’arrossegalls, per tal de fer posteriors estudis de risc. 

Per tal de conèixer tant la trajectòria com l’abast del moviment, s’ha realitzat una 

simulació basada en un model probabilístic en funció de la diferencia de cotes 

mitjançant software SIG ArcView. Així doncs un cop elaborada aquesta simulació, es 

verifica la seva fiabilitat en 2 escenaris diferents, la Guingueta i la Comella. En ells es 

fa diferents proves del funcionament de la simulació i posteriorment es recullen els 

resultats per tal de treure’n conclusions. 

 

5.1.- ANÀLISIS DE SENSIBILITAT 
 
5.1.1.- Cas de La Comella 
En primer lloc es fa un anàlisis de sensibilitat dels 3 paràmetres que regeixen la 

simulació: angle d’abast, angle màxim i número d’iteracions. Cal destacar que el punt 

de partida  per aquests valors, han estat les conclusions tretes per Badia [2] en el seu 

estudi: angle màxim = 5º i angle d’abast = 25º. Recordem que en l’estudi de Badia[2] 

no es feia referència a número d’iteracions, doncs no te sentit quan es fa una simulació 

lineal mitjançant model de la màxima pendent. 

Fixant el número d’iteracions a 10, s’inicia l’anàlisi de sensibilitat com s’ha dit 

anteriorment amb un valor per a l’angle màxim de 5º i per a l’angle d’abast de 

25º.(Figura 22) 

 

 
Figura  22:Trajectòria amb valors obtinguts com a conclusió en l’estudi de Badia [2]. 

Angle abast =25º, angle màxim=5º, núm. iteracions =10. 
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La figura 22 ens mostra com la trajectòria de l’expansió lateral es deté en un punt molt 

alt. Aquest fet s’interpreta com que possiblement l’angle d’abast hauria de ser menor. 

Per tant seguidament es va reduir el valor de l’angle d’abast a valors de 20º, 15º i 10º, 

però tot i que amb aquests valors la trajectòria es una mica més llarga, es continua 

aturant en un punt que curiosament es sempre el mateix. Aquest fet no té un sentit 

físic, doncs justament aquest punt pertany al torrent principal, el qual canalitza tot el 

flux abans de la seva expansió en el con. La conclusió d’aquest fet es que l’angle 

d’abast no es el responsable d’aquesta detenció, sinó l’angle màxim que recordem te 

un valor de 5º. 

 

 

 

       
Figura 23: Trajectòries obtingudes al reduir l’angle d’abast a 20º (a)  i 10º (b), mantenint 
l’angle màxima a 5º i el núm. iteracions a 10. 

 

 

 

Un cop analitzat la variació de resultats al variar l’angle d’abast, passarem a analitzar 

l’angle màxim. Per aquest anàlisis continuarem utilitzant 10 iteracions, i fixarem el valor 

de l’angle d’abast en 20º, ja que anteriorment em vist com a partir d’aquest ja no 

s’observen variacions en la trajectòria del moviment, com recordem hem vist a la figura 

23. Si reduïm els valors de l’angle màxim a 4º i 3º (Figura 24), el moviment continua 

detenint-se al mateix punt vist anteriorment (Figura 23), mentre que per a valors de 

l’angle d’abast de 2º (Figura 25a), la trajectòria continua una mica més enllà, tot i que 

també es veu tallada. Si mantenint el valor de l’angle màxim en 2º, disminuïm 

(a) (b) 
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novament l’angle d’abast, veiem que per a valors de l’angle d’abast a 17º, finalment la 

trajectòria del flux es continua des de el punt de ruptura fins arribar a expandir-se pel 

con i arribar al riu Valira (Figura 25b). 

 

         
    
Figura 24: Trajectòries obtingudes al reduir l’angle màxim a 4º (a)  i  3º (b), mantenint 
l’angle d’abast a 20º i el núm. iteracions a 10 

 

 

          
 
Figura 25: (a)Trajectòria obtinguda al reduir l’angle màxim a 2º, mantenint angle abast 20º 
i núm. iteracions 10. Destaquem aquí que aquesta figura coincideix amb l’extensió del 
dipòsit de corrents d’arrossegalls de 1937. (b)Trajectòria continua fins a peu de con, 
obtinguda amb un angle d’abast de 17º i un angle màxim de 2º, mantenint el núm. 
iteracions a 10. 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Davant aquest resultats de l’angle d’abast i de l’angle màxim tant baixos, s’han 

realitzat  dos  gràfics de la trajectòria lineal, els quals relacionen, la pendent del terreny 

i la distancia en cada pas de cel·la de la trajectòria (Figura 26) i l’angle d’abast i la 

distancia en cada pas de cel·la de la trajectòria (Figura 27). En la figura 26 es pot 

observar l’existència del punt baix que justifica la detenció de la simulació per a valors 

de l’angle màxim superiors a 2º. I en la figura 27 es veu que a mesura que avança la 

trajectòria, per a reduir l’angle d’abast la distancia a recorre és cada cop més gran. 
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Figura  26: Relació entre angle màxim i la distancia, on es veu l’existència d’un punt baix, 
que justifica la detenció de la simulació per a valors de l’angle màxim superiors a 2º 
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Figura  27: Relació entre angle abast i la distancia, on es veu que a mesura que avança la 
trajectòria, per a reduir l’angle d’abast la distancia a recorre cada cop es mes gran . 
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Un cop arribat a la conclusió que els valors idonis de l’angle d’abast i l’angle màxim 

són 17º i 2º respectivament s’analitza la sensibilitat de la simulació al nombre 

d’iteracions. 

Com era d’esperar a major número d’iteracions l’expansió lateral es major (Figura 28).  

Tot i que  podem veure que arribat a un cert nombre d’iteracions la morfologia de 

l’expansió ja no té molta variació. I únicament és interessant seguint augmentant les 

iteracions per al càlcul de la probabilitat de la perillositat. 

 

 

       
 

       
 
Figura 28: Diferencia en la morfologia de l’abast del corrent d’arrossegalls amb 1 (a), 15 
(b), 40 (c) i 75 (d) iteracions. Els valors de l’angle d’abast és 17º i de l’angle màxim de 2º. 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Les conclusions d’aquest anàlisis de sensibilitat són les següents: 

- La simulació és més sensible a variacions de l’angle màxim que a les 

variacions de l’angle d’abast.  

- El model proposat no es capaç de reaccionar correctament davant una cel·la 

central amb cota menor que totes les seves veïnes, ja sigui degut a una errada 

de digitalització del MDE o bé a l’existència d’un punt molt baix en el terreny. 

- Per a la Comella, el valor de l’angle d’abast que regeix el moviment del flux, és 

de 17º per tal d’arribar al peu del con, i de 20º en el cas de moviments on el 

seu abast no es tant llarg, com va ser el cas del corrent d’arrossegalls que es 

va donar en aquesta zona l’any 1937. El valor de l’angle d’abast recordem 

disminueix al augmentar el volum mobilitzat. 

- El valor de l’angle màxim al qual s’ha arribat amb aquest anàlisis de sensibilitat 

és de 2º, aquest valor és excessivament baix, degut a l’existència d’un punt 

baix en el MDE. 

 

 

 

5.1.2.- Cas de la Guingueta 
 

En primer lloc, i igual com s’ha fet en el cas de La Comella, es fa un anàlisis de 

sensibilitat dels 3 paràmetres que regeixen la simulació: angle d’abast, angle màxim i 

número d’iteracions. Cal destacar, que un cop més, el punt de partida  per aquests 

valors, han estat les conclusions tretes per Badia [2] en el seu estudi: angle màxim = 

5º i angle d’abast = 25º.  

Fixant el número d’iteracions a 10, s’inicia l’anàlisi de sensibilitat com s’ha dit 

anteriorment amb un valor per a l’angle màxim de 5º i per a l’angle d’abast de 25º 

(Figura 29). 
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Figura 29:Trajectòria amb valors obtinguts com a conclusió a l’estudi de Badia [2]. Angle 
abast =25º, angle màxim=5º i núm. iteracions=10. 

 

 

La figura 29 ens mostra com la trajectòria de l’expansió lateral es deté en un punt molt 

alt, aquest fet s’interpreta com que possiblement l’angle d’abast hauria de ser menor. 

Per tant seguidament es redueix el valor de l’angle d’abast a valors de 20º, 15º i 10º 

(Figura 30). 

 

      
Figura 30: Trajectòries obtingudes al reduir l’angle d’abast a 20º (a) i 10º (b), mantenint 
l’angle màxim a 5º i el núm. iteracions a 10 en tots dos casos 

 

Veient que amb un angle d’abast de 10 º, valor inusualtment baix, la trajectòria encara 

no arriba a la zona del con, s’opta per a disminuir l’angle màxim a valors de 4º (figura 

31(a)) i 3º (figura 31(b)), mantenint l’angle d’abast a 10º. 

 

 

(a) (b) 
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Figura 31: Trajectòries obtingudes al reduir l’angle màxim a 4º (a) i 3º (b), mantenint 
l’angle d’abast a 10º i el nombre d’iteracions a 10 en tots dos casos. 

 
 
En la figura 31, es pot veure que tot i tenint un angle d’abast amb un valor tant baix, 

10º, un angle màxim de 4º encara es insuficient per que arribi a la zona del con. Però 

amb un angle màxim de 3º no podem valorar si es el correcte, doncs el motiu de 

l’aturada de la simulació és perquè es troba una cel·la central amb cota menor a la de 

les 8 cel·les veïnes, produint aquesta parada precipitada de la simulació. Analitzant 

aquest fet i veient que la diferencia de cota no supera mai el metre, es decideix que el 

pas de cel·la en aquests casos, sigui la cel·la amb menor cota de les vuit veïnes. 

L’atreviment de fer que un flux vagi a contrapendent, es degut que un corrent 

d’arrossegalls sempre te una certa potència, fet que el fa capaç de superar petits 

obstacles. 

 

Després d’haver fet aquesta modificació en el model de la trajectòria expansiva, el 

resultat obtingut per a un angle màxim de 3º i un angle d’abast de 10º per al cas de 10 

iteracions és el següent: 

 

(a) (b) 
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Figura 32: Trajectòries obtingudes al modificar la modelització per evitar l’aturada de la 
simulació quan la cel·la central te menor cota que les veïnes. Amb un l’angle màxim de 3º 
un angle d’abast de 10º i un nombre d’iteracions de 10. 
 

En aquest fet de no ser capaç de superar petits obstacles, podem trobar una nova 

linea d’investigació, que consistiria en aplicar un factor de correcció que tingui en 

compte la potencia del corrent d’arrossegalls, podent superar així les petites 

depressions existents en el terreny. 

 

Abans de continuar amb l’exposició de resultats, es fa aquí una petita reflexió sobre el 

valor inusualment baix de l’angle d’abast. Doncs recorden que l’interval de valors 

d’aquest angle en el cas de corrents d’arrossegalls és entre 20º i 30º. 

Si mirem els valors de cota i pendent de les cel·les on el flux es deté, veiem que són 

cel·les amb pendents inferiors al 10%. És a dir zones molt planes, doncs recordem que 

la mida de cel·la és de 30 m de costat. 

 

 

A diferencia de la Comella, en la Guingueta no podem realitzar els dos gràfics de la 

trajectòria lineal que ens relacionen la pendent del terreny i la distancia en cada pas de 

cel·la de la trajectòria i l’angle d’abast i la distancia en cada pas de cel·la de la 

trajectòria, doncs com veurem més endavant la modelització de la trajectòria lineal no 

és capaç d’arribar fins a la zona del con. Davant d’aquest buit, i tenint present que en 

el cas de la Guingueta la trajectòria expansiva no te molta dispersió en els resultats, 

utilitzarem aquesta  trajectòria expansiva amb una única iteració per tal de fer els dos 

gràfics que ens relacionen la pendent del terreny i la distancia en cada pas de cel·la de 

la trajectòria (figura 33) i l’angle d’abast i la distancia en cada pas de cel·la de la 

trajectòria (figura 34).  
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En la figura 33 es pot comprovar l’existència d’un obstacle que coincideix amb l’àpex 

de la conca, on la simulació quedava aturada degut a l’existència d’una zona 

deprimida que el model expansiu no era capaç de superar. En aquesta figura també es 

pot veure com en la zona del con, els valors de la pendent són inferiors a 10º . En la 

figura 34 podem veure com a mesura que avança la trajectòria, per a reduir l’angle 

d’abast la distancia a recorre es cada cop més gran. 
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Figura 33: Relació entre l’angle màxim i la distancia, on es veu l’existència d’una zona 
deprimida en l’ápex i d’una zona  molt plana al final de la trajectòria,  fet que justifica la 
problemática de la simulació en aquestes zones. 
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Figura  34: Relació entre angle abast i la distancia, on es veu que a mesura que avança la 
trajectòria, per a reduir l’angle d’abast la distancia a recorre cada cop es mes gran . 
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Un cop arribat a la conclusió que els valors idonis, per aquest cas de la Guingueta, de 

l’angle d’abast i l’angle màxim són 10º i 3º respectivament, s’analitza la sensibilitat de 

la simulació al nombre d’iteracions. 

En aquest cas, igual com en el vist anteriorment en el cas de la Comella, a major 

número d’iteracions l’expansió lateral es major (Figura 35).  Tot i que arribat a un cert 

nombre d’iteracions la morfologia de l’expansió ja no té molta variació. I únicament és 

interessant seguint augmentant les iteracions per al càlcul de la probabilitat de la 

perillositat. 

 

     
 

  
 
Figura 35: Diferencia en la morfologia de l’abast del corrent d’arrossegalls amb 1 (a), 10 
(b), 25 (c) i 40 (d) iteracions. Amb valors d’angle d’abast de 10º i d’angle màxim de 3º. 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Les conclusions d’aquest anàlisis de sensibilitat són les següents: 

- El model no es capaç de reaccionar correctament en punts amb pendents molt 

baixes, inferiors al 10% (recordem que les cel·les que formen el MDE tenen 30 

m de costat). 

- Als valors de l’angle d’abast i l’angle màxim als quals s’arriba amb aquest 

anàlisis són de 10º i 3º respectivament. L’explicació d‘aquests valors tant 

inusualment baixos, la trobem en el fet que la major part del con té pendents 

menors al 10%, i per tant amb valors més elevats, la trajectòria no arriba a peu 

de con. 

 
5.1.2.1.- Anàlisis del tamany de la cel·la 

 

Un cop analitzats els resultats obtinguts fins al moment, i veient l’influencia que te 

sobre la simulació el tamany de cel·la, es decideix provar el model sobre un MDE de la 

Guingueta amb tamany de cel·la de 5m. 

Al fer la simulació es veu que la trajectòria s’atura deseguida, doncs ràpidament es 

troba  una cel·la central amb cota menor a la de les 8 cel·les veïnes, produint aquesta 

parada precipitada de la simulació (figura 36). Igual com s’ha fet anteriorment, i veient 

que la diferencia de cota no supera mai el metre, es decideix que el pas de cel·la en 

aquests casos, sigui la cel·la amb menor cota de les vuit veïnes. Recordem que es fa 

així basant-nos en el fet que un corrent d’arrossegalls sempre te una certa potència, 

fet que el fa capaç de superar petits obstacles.  

 
Figura 36:Simulació de la trajectòria expansiva del flux per a la Guingueta, amb angle 
màxim de 3º, angle d’abast de 10º, núm. iteracions 40. On es veu el punt on es produeix 
la parada de la trajectòria degut a que la cel·la central te menor cota que les veïnes. 
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Després d’haver fet aquesta modificació al model, es torna a provar la simulació, però 

apareix un nou problema. Un cop la trajectòria arriba a la zona del con on les pendents 

són més suaus, i les petites contrapendents més habituals, trobem punts que 

produeixen que el bucle que defineix la trajectòria quedi indefinit. Vegem-ho amb un 

exemple (figura 37) 

 

Figura 37: Part del MDE on es veu l’existencia del bucle indefinit al calcular el pas de 
cel.la 

 

 

 
Figura 38:Simulació de la trajectòria expansiva del flux per a la Guingueta, amb angle 
màxim de 3º, angle d’abast de 10º, núm. iteracions 40. On es veu el punt on es produeix 
la indefinició en el bucle de la trajectòria 
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Arribat a aquest punt les conclusions que en podem obtenir són les següents: 

 

- El grau de precisió del MDE sobre el que s’aplica el model és vital perquè la 

simulació tingui una bona resolució. 

- Amb un MDE amb cel·la de 5m, veiem com la forta dispersió lateral que hem 

vist anteriorment en els MDE de cel·la de 30m, no es produeix.  

- El model no és capaç de superar alguns petits obstacles (dos cel·les amb cota 

inferior a les seves 10 veïnes) existents en la trajectòria. 

 

  

 

 

 

5.2.- MAPES DE PERILLOSITAT 
 

 Un cop acabat l’anàlisi de sensibilitat, es realitzarà la comprovació de la validesa de la 

simulació, com a primera aproximació, per a  la realització de mapes de perillositat. 

Per a fer aquest anàlisis s’estudien els diferents punts de ruptura  de la conca. Un cop 

feta la simulació i havent obtingut el mapa de perillositat, es compararà amb la 

trajactoria obtinguda d’una simulació lineal, doncs pendrem les cel·les afectades per 

aquest com les de major probabilitat. 

 

 

5.2.1.- Cas de la Comella 
Els punts escollits com a ruptura i per tant com a inici del moviment son els següents: 
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Punt ruptura X (m) Y (m) Z (m) Pendent (%) 
1 378304 4704880 1807 46 
2 379024 4704550 2104 41 
3 379234 4705240 1736 40 
4 378964 4704940 1850 45 

 
Figura 39: Mapa de pendents que mostra les cel·les de ruptura escollides i la 
corresponent taula amb les coordenades i la pendent d’aquestes cel·les 

 

 

A continuació (figura 40a i 40b) i per a cada una d’aquestes cel·les de ruptura on 

s’origina el moviment de vessant es mostra el mapa de perillositat, per a un valor de 

l’angle màxim de 2º, de l’angle d’abast 17º i amb 75 iteracions, obtingut en base a la 

simulació realitzada de la trajectòria i expansió del flux. A cada un dels mapes s’hi 

relaciona la corresponent trajectòria lineal, realitzada amb el model de la màxima 

pendent. Per tal de poder comparar-lo. 
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Figura 40a: Comparatiu entre el mapa perillositat de trajectòria expansiva (exp) i el mapa 
de trajectòria lineal (lin), per als diferents punts de ruptura estudiats, punt 1 (a), punt 2 
(b),i punt 3 (c). Amb un valor de l’angle màxim de 2º, de l’angle d’abast 17º i amb 75 
iteracions, per a cada un d’ells. 

1 

3 

2 

(a.exp) 
(a.lin) 

(b.exp)
(b.lin) 

(c.exp) (c.lin) 



                                                                                                                     5.- Resultats i anàlisis 

Anàlisis de perillositat dels corrents d’arrossegalls mitjançant tècniques SIG                            59         

                                                                             

     
 
Figura 40b: Comparatiu entre el mapa perillositat de trajectòria expansiva (exp) i el mapa 
de trajectòria lineal (lin), per als diferents punts de ruptura estudiats,  punt 4 (d). Amb un 
valor de l’angle màxim de 2º, de l’angle d’abast 17º i amb 75 iteracions, per a cada un 
d’ells. 

 

 

En els mapes anteriors s’hi pot observar una gran dispersió de les cel·les afectades pel 

flux, sobretot a l’inici de la trajectòria. Però a nivell global, que es el que pretén aquest 

estudi, es pot comprovar com la coloració groga i vermella forma una morfologia molt 

similar a la trajectòria lineal. D’aquest fet podem concloure que veritablement el model 

es capaç de discriminar les cel·les amb major risc, tot i que sobreestimi l’afecció del 

moviment sobre el terreny. Causa d’aquesta sobreestimació, probablement es el 

tamany de les cel·les del MDE, doncs amb cel·les de 30 m d’amplada, significa que 

molts petits torrents no poden ser representats. Prova d’això es que per a la trajectòria 

1, la qual té menys dispersió que la resta, en el mapa topogràfic podem veure un 

torrent molt marcat. 

 

Un altre problemàtica que aquí queda reflectida es que 75 iteracions són poques per a 

tenir un resultat que classifiqui de manera fiable el grau de perill de cada cel·la del 

terreny. 

 

 

 

 

4 

(d.exp) (d.lin) 
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5.2.2.-  Cas de la Guingueta 
 

Els punts escollits com a ruptura i per tant com a inici del moviment son els següents: 

 

   
 

Punt ruptura X (m) Y (m) Z (m) Pendent (%) 
1 344199 4717510 1621 45 
2 345369 4718320 1387 39 
3 345219 4717450 1481 30 
4 344559 4716910 1745 33 

 
Figura  41: Mapa de pendents que mostra les cel·les de ruptura escollides i la 
corresponent taula amb les coordenades i la pendent d’aquestes cel·les 

 

A continuació (figura 42a i 42b) i per a cada una d’aquestes cel·les de ruptura on 

s’origina el moviment de vessant es mostra el mapa de perillositat, per a un valor de 

l’angle màxim de 3º, de l’angle d’abast 10º i amb 40 iteracions, obtingut en base a la 

simulació realitzada de la trajectòria i expansió del flux. A cada un dels mapes s’hi 

relaciona la corresponent trajectòria lineal, realitzada amb el model de la màxima 

pendent. Per tal de poder comparar-lo. 
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Figura 42a: Comparatiu entre el mapa perillositat de trajectòria expansiva (exp) i el mapa 
de trajectòria lineal (lin), per als diferents punts de ruptura estudiats, punt 1 (a), punt 
2(b), punt 3 (c). Amb un valor de l’angle màxim de 3º, de l’angle d’abast 10º i amb 40 
iteracions, per a cada un d’ells 
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Figura 42b: Comparatiu entre el mapa perillositat de trajectòria expansiva (exp) i el mapa 
de trajectòria lineal (lin), per als diferents punts de ruptura estudiats, punt 4 (d). Amb un 
valor de l’angle màxim de 3º, de l’angle d’abast 10º i amb 40 iteracions, per a cada un 
d’ells. 

 

En els mapes anteriors (figura 42a i 42b), al diferencia del cas de la Comella, s’hi pot 

observar una menor dispersió de les cel·les afectades pel flux. Doncs el torrent per on 

discorre el flux es molt més incidit. Així doncs a nivell global, continua existint una 

continuïtat en la coloració groga i vermella formant una morfologia molt similar a la 

trajectòria lineal. D’aquest fet es pot concloure ara ja amb major seguretat que el 

model es capaç de discriminar les cel·les amb major risc, tot i que sobreestimi l’afecció 

del moviment sobre el terreny.   

 

Fem aquí un incís per explicar el motiu pel qual les trajectòries lineals no arriben fins al 

con, doncs després d’haver fet la modificació al model perquè la simulació no es pari 

quan la cel·la central te menor cota que les veïnes, apareix un nou problema, el mateix 

ja vist al usar el MDE amb cel·les de 5m de costat. Doncs un cop la trajectòria arriba a 

la zona del con on les pendents són més suaus, i les petites contrapendents més 

habituals, trobem punts que produeixen que el bucle que defineix la trajectòria quedi 

indefinit. Veure figura 37. 

 

 
Les conclusions a les que s’arriba un cop fet l’estudi de perillositat són les següents: 

- En l’abast de les zones classificades amb algun dels tres graus de perill, no hi 

ha tanta dispersió com en el cas de la Comella. Això és degut a que el torrent 

principal que canalitza el flux està més incidit en el terreny i tot i el gran tamany 

de les cel·les del MDE (30m de costat) si que hi queda ben definit. 

4 
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- En zones amb pendents elevades la dispersió de la zona afectada és menor 

- En zones amb torrents molt profunds la dispersió és menor 

- La morfologia definida per les tonalitats groga i vermella (perillositat mitja i 

baixa), és molt similar a la trajectòria lineal, considerada amb perillositat 

màxima. Conseqüentment es conclueix que, a escala global, el model es capaç 

de reconèixer les zones amb major risc.  

 

 

5.2.3.- Problemàtica dels nivells de la classificació de perillositat 

 
Un cop vistos els mapes de perillositat obtinguts en els dos casos estudiats, podem 

observar com la classificació semafòrica escollida per a representar el grau de 

perillositat, així com els valors dels intervals triats, que recordem són vermell: 1-0’67, 

groc: 0’67-0’34 i verd 0’33-0, una divisió purament aritmètica, no és prou encertada, 

doncs en la zona del con, part del territori afectat pel flux, on s’ubica la majoria  de l’ús 

urbà del sòl apareix casi exclusivament com a perillositat baixa (tonalitat verda), fet 

que mitjançant documentació gràfica d’events passats sabem que no és cert. 

Això es degut bàsicament a la dispersió que té la simulació al identificar les cel·les del 

MDE afectades pel flux, i a la limitació existent de fer un gran nombre d’iteracions. 

Tot i així es prova d’utilitzar altres classificacions per tal de comprovar si aquest fet 

queda solucionat. 

 

Una primera classificació a utilitzar serà una classificació graduada entre el verd i el 

vermell passant pel groc, amb 10 nivells, amb un augment progressiu entre ells del 

0’10%, (figura 43). 

 
Figura 43: Classificació graduada entre verd (perillositat baixa) i vermell (perillositat alta) 
amb 10 nivells, amb un augment del 0’10% 
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En la següents figures (figura 44 i 45) es pot veure que desprès d’usar la classificació 

definida anteriorment, el resultat obtingut per a la zona del con no ha millorat, doncs en 

ell continuem tenint perillositat baixa (tonalitats verdes). 

 

 

       
 

       
Figura 44:Mapes de perillositat obtinguts per a La Comella amb una escala graduada de 
10 nivells amb augment entre ells de 0’10% per als diferents punts de ruptura estudiats: 
1,2,3 i 4 
 
 
 

2 1 
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Figura 45:Mapes de perillositat obtinguts per a La Guingueta amb una escala graduada 
de 10 nivells amb augment entre ells de 0’10% per als diferents punts de ruptura 
estudiats: 1,2,3 i 4 

 
Per tal d’evitar el problema de la dispersió dels resultats no es reflexi en el mapa de 

perillositat s’utilitzarà una nova classificació, aquesta tindrà també 10 nivells, però 

l’augment entre ells serà de 0’05%, i l’últim nivell compendrà l’interval 0’5-1, (figura 46). 

 

 
Figura 46: Classificació graduada entre verd (perillositat baixa) i vermell (perillositat alta) 
amb 10 nivells, amb un augment del 0’05% 
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En les figures següents (figura 47 i 48) novament es pot observar com el resultat 

obtingut sí que ha a millorat, i s’aconsegueix tenir una bona distinció dels graus de 

perill en la zona del con. 

 

        
 

       
Figura 47:Mapes de perillositat obtinguts per a La Comella amb una classificació 
graduada de 10 nivells amb augment entre ells de 0’05% per als diferents punts de 
ruptura estudiats: 1, 2, 3 i 4. 
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Figura 48:Mapes de perillositat obtinguts per a La Guingueta amb una classificació 
graduada de 10 nivells amb augment entre ells de 0’05% per als diferents punts de 
ruptura estudiats: 1,2,3 i 4 

 

 

Així doncs arribat a aquest punt, es decideix fer un augment de l’escala d’estudi del 

mapa de perillositat en l’àrea del con. (Apartat 5.4) 

 

 

5.3.- COMPARATIU DE RESULTATS ENTRE USAR UN PROCÉS DE 
SIMULACIÓ AMB PENDENTS O AMB DIFERENCIA DE COTES 
 

Un cop vistos els resultats obtinguts al usar la simulació amb diferencia de cotes, 

s’analitza aquí les diferencies que comporta a aquests resultats el fet d’usar una 

simulació basada en el càlcul de la pendent. 

 

A la vista de la següent figura podem veure com per al cas de la trajectòria lineal, en el 

moment que hi ha una diferencia en la seqüència de cel·les màximes, si que existeix 
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una forta variació en l’obtenció de la trajectòria final. Mentre que en el cas de la 

trajectòria expansiva les diferencies obtingudes en la trajectòria final al usar una 

simulació o una altre són molt petites. 

 

             
Figura 49: Comparatiu entre la trajectòria lineal calculada amb diferencia de cotes (color 
vermell) i la trajectòria lineal calculada amb pendents (color verd). Tant per al cas de la 
Comella (a) com per al cas de la Guingueta (b). 

 

                     
Figura 50: Comparatiu entre la trajectòria expansiva calculada amb diferencia de cotes 
(color vermell) i la trajectòria expansiva calculada amb pendents (color verd). Tant per al 
cas de la Comella (a) com per al cas de la Guingueta (b). 

 

Com a conclusió d’aquest fet podem dir que un cop més queda confirmat que la 

trajectòria lineal té poca utilitat, doncs està subjecte fortament als canvis que es fan en 

el model i a la precisió del MDE, en canvi en la trajectòria expansiva, encara que 

s’introdueixin canvis en el model: variació en la numeració de les cel·les, pas de cel·la 

basat en la diferencia de cotes, pas de cel·la basat en el valor de la pendent, etc., la 
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repetició iterativa de la simulació fa que tots els resultats obtinguts convergeixin a un 

resultat final molt similar  en tots els casos, en el qual es pot distingir les zones  que 

estarien afectades pel flux de les que no ho estarien. 

 

Al fer els mapes de perillositat amb els resultats obtinguts mitjançant la simulació amb 

el càlcul de les pendents entre cel·les, veiem un cop més com els resultats obtinguts 

no varien respecte els obtinguts anteriorment usant la simulació amb la diferencia de 

cotes entre cel·les (figura 51). Així doncs novament veiem com la simulació amb 

pendents es capaç d’identificar a nivell global les zones amb major grau de perillositat 

(tonalitats grogues i vermelles), però s’hi pot veure una forta dispersió de la zona 

afectada (tonalitats verdes). 

        
Figura  51: Comparatiu entre mapa de perillositat obtingut mitjançant una simulació amb 
diferencia de cotes (a) i una simulació amb pendents (b) per al cas de la Comella. 

 

   
 
Figura  52: Comparatiu entre mapa de perillositat obtingut mitjançant una simulació amb 
diferencia de cotes (a) i una simulació amb pendents (b) per al cas de la Guingueta 
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Així doncs i al igual com s’ha fet anteriorment, s’hauria d’optar per una escala de color 

graduat per tal de poder tenir una valoració més intuïtiva de la valoració del grau de 

perill en cada zona.  

 

 

5.4.- AUGMENT DE L’ESCALA D’ESTUDI DEL MAPA DE PERILLOSITAT 
EN L’ÀREA DEL CON 
 
Degut a que l’utilitat principal de l’obtenció d’un mapa de perillositat és el posterior 

estudi de risc de les zones ocupades per les activitats humanes (zones residencials, 

zones de lleure, zones per a l’educació, etc.) que avaluï les possibles pèrdues 

econòmiques i humanes, es decideix fer un augment de l’escala d’estudi del mapa de 

perillositat en l’àrea del con, on es situen la majoria d’aquestes activitats. 

 

Per a fer això primer de tot és farà la suma dels 4 mapes de perillositat obtinguts en 

cada una de les zones d’estudi per als 4 punts de ruptura estudiats. D’aquesta manera 

obtenim un nou mapa de perillositat global amb un nou valor de la probabilitat de 

perillositat per a cada cel·la del MDE, (figura 53).  

 

 
 

     
Figura 53: Mapa de perillositat final, resultat de la suma dels 4 mapes de perillositats 
obtinguts a partir dels 4 punts de ruptura estuduats. Per al cas de La Comella (a) i per al 
cas de La Guingueta (b) 
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En la figura anterior podem veure com el mapa de perillositat resultant, cobreix  

totalment la zona del con a partir de l’àpex amb informació del grau de perillositat, però  

en canvi la zona de la conca no està totalment coberta per aquesta informació, 

quedant zones on la perillositat no està definida (color blanc). Això es degut a que 

només s’han estudiat quatre punts de ruptura possibles per al inici del flux. És a dir, en 

el cas de requerir un mapa de perillositat que ens doni informació del grau de perill en 

tota la superfície de l’àrea conca, només cal augmentar l’estudi en més punts de 

ruptura on es pot originar el flux, de manera que al sumar tots aquests mapes 

obtinguem mapa final on l’àrea colorejada, que ens informa del grau de perillositat en 

cada punt, cobreixi una major superfície de la conca. 

De tota manera cal recordar que les activitats antròpiques es desenvolupen 

principalment en els cons de dejecció, zona on la informació que ens dona el mapa de 

perillositat pot ser de més utilitat. 

Així doncs si superposem el mapa de perillositat obtingut per a cada un dels cons 

(figura 53), amb els mapes on apareixen les infrastructures existent en  el con de cada 

una de les zones estudiades, obtenim les següents figura, per al cas de la Comella 

(figura 54) i per al ca de la Guingueta (figura 55) . 

 

     
Figura 54: Superposició del mapa de perillositat final de la Comella, amb el mapa 
d’edificis i infrastructures. 
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Figura 55: Superposició del mapa de perillositat final de la Guingueta, amb el mapa 
d’edificis i infrastructura. 

 

 Davant d’aquestes figures  54 i 55 podem fer les següents observacions: 

- La majoria de les cases existents sobre el con de la Guingueta estan situades 

en zones qualificades com a perilloses. 

- En la Comella podem veure com el polisportiu està situat en una zona  amb n 

nivell de perillositat elevat, molt a prop de l’àpex del torrent. 

- En la Guingueta és pot veure com la carretera travessa totalment el con, de 

manera que davant un corrent d’arrossegalls, quedaria totalment afectada (com 

va passar l’any 1982). 

 

 

 

 

 

 

 


