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1. INTRODUCCIÓ A LA TESINA 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓ 
 
La necessitat de prevenció i protecció davant dels fenòmens naturals ha 

existit sempre, i al llarg de la història se n’han fet molts estudis relacionats. Per tal 
de poder conèixer la magnitud i l’abast de qualsevol d’aquests fenòmens és 
imprescindible estudiar-ne el seu recorregut. 

 
Per a aquest motiu és imprescindible la modelització, de la manera més real 

possible, del recorregut que descriuria un material involucrat en un moviment de 
massa, des del punt de ruptura fins a la seva detenció, i així tenir una eina per a la 
posterior realització de mapes de perillositat, per tal de preveure els futurs 
moviments i poder planificar una ràpida prevenció o una bona protecció davant 
aquests fenòmens geològics. 

 
L’ocurrència de moviments de massa, en forma d’esllavissades, és molt 

freqüent en els Pirineus, com també ho és i ho va ser l’erupció de volcans a les illes 
Canàries en la seva època de màxima activitat. Tots aquests fenòmens estan 
condicionats per les forces de la naturalesa, i ocorren sense que els humans puguin 
evitar-los. El que sí que està al nostre abast és el seu estudi per tal de preveure’n 
la magnitud i poder intervenir, en certa mesura, en les seves conseqüències i evitar 
grans catàstrofes: desaparició de pobles i ciutats senceres, vies de comunicació, 
etc. 

 
Per a poder dur a terme un estudi eficient i amb profunditat del 

comportament dels materials sota determinades condicions atmosfèriques i 
meteorològiques, és necessari disposar de dades reals d’aquests fenòmens i 
interpretar-les o sotmetre-les a models experimentals que donin una aproximació el 
més fidel possible de la realitat.  

 
 

1.2. OBJECTIUS 
 
En aquesta tesina és pretén avançar en els precediments per a modelitzar la 

trajectòria de les esllavissades i de les colades de lava a partir de l’elaboració d’uns 
models que permetin aproximar el millor possible el recorregut simulat amb la 
trajectòria real, utilitzant un SIG (ArcView, d’ESRI), tractant els següents aspectes: 
 

a) Tractament de les dades que permeti una millor identificació de les àrees 
subjectes de ser estudiades 

b) Desenvolupament d’eines específiques per a dos tipus de moviments 
(esllavissades i colades de lava) 

c) Establir una metodologia per a la validació dels resultats obtinguts 
d) Interpretar i analitzar els possibles errors comesos a cada pas fins a la 
obtenció dels resultats finals. 
 
Es pretén aplicar aquest estudi de modelització a tres zones diferents: dues 

zones del Pre-Pirineu català on hi predominen les esllavissades; i la tercera al volcà 
del Teide, a l’illa de Tenerife, on s’hi han produït colades de lava degut a les 
erupcions volcàniques. 
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Per a l’anàlisi regional del recorregut dels moviments, els objectius específics 
que es duran a terme són:  

• Determinació del recorregut o trajectòria principal d’un flux a partir 
d’una zona de ruptura puntual o d’una franja de ruptura, mitjançant eines 
informàtiques, com Sistemes D’Informació Geogràfica. 

• Anàlisi les característiques morfològiques de les trajectòria i fer-ne 
una comparació amb les dades de camp, per tal d’obtenir paràmetres interessants 
com l’angle d’abast, utilitzant diferents mètodes d’anàlisi. 

 
 

1.3. METODOLOGIA 
 
La metodologia utilitzada per a dur a terme els objectius proposats ha seguit 

unes pautes comunes pel que fa a les tècniques utilitzades per a modelitzar els 
recorreguts, tot i els diferents tipus de moviments de massa estudiats 
(esllavissades i colades de lava). Els passos seguits es resumeixen en 6 punts: 

 
• Selecció de les àrees d’estudi i anàlisi de les dades 
• Selecció dels moviments més representatius de cada zona i obtenció de les 
cel·les on s’inicia cada moviment 
• Creació dels programes a partir dels quals s’obtindran els diferents models 
de trajectòria, utilitzant el llenguatge propi d’un SIG 
• Generació dels resultats i tractament d’aquests per a poder fer comparacions 
amb les dades de camp 
• Valoració dels possibles errors. 

 
Selecció de les àrees d’estudi i anàlisi de les dades 

Com és d’esperar, el primer pas per a qualsevol estudi de recorregut de 
moviments de massa és la selecció de la zona o zones d’estudi. Els factors més 
importants a l’hora de fer la selecció són la disponibilitat de mapes o informació 
digital de la zona i l’existència de moviments d’especial interès dins l’àrea en 
qüestió. 

Un cop es disposa de les dades necessàries per a l’estudi es prossegueix al 
seu anàlisi, utilitzant un SIG. Es genera el MDE i se li sobreposen els polígons que 
representen els moviments al camp. 
 
Selecció dels moviments més representatius i obtenció de les cel·les d’inici 

Després de preparar les dades es passa a la selecció dels moviments 
considerats més representatius de cada zona, utilitzant el MDE incorporat a un SIG, 
i posteriorment, per a cada moviment, escollir la cel·la o cel·les on es creu que 
comença el recorregut del moviment i generar una taula de dades preparades per a 
introduir en els models. 
 
Creació dels programes 

El pas següent a l’anàlisi complet de les dades és la creació dels programes 
que definiran els models. Aquest pas es porta a terme amb l’ús del llengutatge 
propi del SIG utilitzat (llenguatge Avenue, dins del SIG ArcView, d’ESRI), podent 
generar sortides gràfiques per a comprovar l’existència d’errors i perfilar el seu 
correcte funcionament 
 
Generació dels resultats 

Un cop validats els programes es passa a la generació dels resultats per a 
les diferents zones d’estudi. Mitjançant el SIG s’obtenen resultats alfanumèrics i 
gràfics.  

Posteriorment els resultats són interpretats i tractats per tal de poder fer 
comparacions entre els diferents models i entre els models i les dades inicials de 
camp. 
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Valoració dels errors 
L’últim pas després de la avaluació dels resultats es fer una valoració dels errors 
obtinguts. A partir dels models de trajectòries i dels seus errors es qüestiona la 
seva validesa a escala regional, i també per a diferents tipus de moviments de 
massa.  
 
 

 


