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5. ANÀLISIS ESPACIAL DELS ESDEVENIMENTS EN EL SIG 
 

5.1. Fonts de les dades utilitzades 
 
En aquest capítol, estudiarem els diferents moviments descrits en la base de 
dades de l’”Inventari de Clotet i Gallard de moviments de massa al prepirineu” 
[5] des d’un punt de vista espacial. Posteriorment es procedirà a l’anàlisi 
d’aquesta informació per intentar establir uns patrons de comportament des 
d’un punt de vista general. 

La informació de partida per aquesta part del treball estarà constituïda 
bàsicament per 5 tipus de  informació:  
 

- dades pluviomètriques 
- pendents del terreny (M.D.E.) 
- usos del sòl 
- geologia 
- permeabilitats del terreny 

 
Les dades pluviomètriques relacionades amb el conjunt de fenòmens descrits a 
l’inventari [3] correspondrien a un curt període de temps situat entre el final del 
mes d’octubre de 1982 fins a mitjans del mes de Novembre del mateix any. 
Degut a la poca informació pluviomètrica de la zona recapitulada durant aquells 
anys, s’ha optat per realitzar una aproximació el més acurada possible utilitzant 
bàsicament 2 fonts d’informació: les dades pluviomètriques de les estacions 
meteorològiques de la zona d’estudi recapitulades per altres autors [12] i la 
mitjana mensual de precipitació del mes de novembre facilitada per l’ “Atles 
Climàtic de Catalunya” [13]. Combinant aquestes dues dades s’ha arribat a una 
cobertura de zonació de precipitació on es representen les diferents isohietes 
durant els dies 6 i 7 de Novembre, dies que, segons les dades recollides a les 
estacions meteorològiques, es van produir les pluges que podrien ser la causa 
dels nombrosos moviments de massa produïts a la zona. Aquest punt per sí sol 
podria ser objecte d’un únic estudi i per tant el tipus d’anàlisis a realitzar es 
limitarà simplement a establir uns patrons molt genèrics de la interacció 
d’aquest factor en la estructura dels moviments de massa. 

 
Figura 29.  Mapa d’isoietes de l’episodi de novembre de 1982 [12] 
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Els usos del sòl provenen del SIGPAC [14] (Sistema de Informació Geogràfica i 
Política Agrícola Comuna). Aquesta eina proporciona, mitjançant una divisió del 
territori segons les parcel·les i subparcel·les, una classificació del sòl segons la 
seva tipologia. Cada recinte te associat un ús, superfície, pendent, coeficient 
agrari, etc ... que ens proporcionaran dades genèriques de la tipologia de 
terreny. 
Aquesta eina ens permetrà assignar de manera molt precisa l’ús de la zona 
afectada pel moviment de massa i indirectament, el tipus de sòl mobilitzat. Amb 
la tipologia del sòl mobilitzat podrem resoldre quin tipus de moviments poden 
ser més factibles segons el terreny (o quin es dona amb més alta freqüència en 
la zona d’estudi) i quins factors podrien controlar l’aparició d’aquest fenomen. 
 

 
Fig 30. Detall del mapa d’usos utilitzat 

 
Els pendents del terreny s’han realitzat a partir diferents models d’elevacions 
(M.D.E.) que ens proporcionaran, amb una precisió raonable, les cotes 
altimètriques dels diferents punts. Concretament els M.D.E.’s utilitzats són: 
Catalunya, Vallcebre i La Pobla, tots ells realitzats per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (I.C.C.) [15]. Aquests tres models tenen característiques diferents en 
quan a tamany de cel·la i precisió i per tant, abans de començar a treballar amb 
ells hauran de ser redefinits. Com la precisió dels models de la Pobla i 
Vallcebre es de 15x15 metres i la del de Catalunya és de 30x30 metres, el que 
farem en primer lloc és assignar el valor de cada cel·la a un punt situat en el 
centre de la mateixa obtenint un núvol de punts. Amb aquest núvol de punts 
provinents dels tres M.D.E.’s  tornarem a generar un model digital d’elevacions 
utilitzant un format TIN (triangle irregular network) mitjançant una Triangulació 
de Delaunay que ens proporcionarà una aproximació bastant real de la 
topografia. I finalment generarem un M.D.E. en format Grid amb una malla 
regular amb cel·les de 15x15 metres. 

Aquesta triangulació la realitzarem amb l’objectiu de treballar amb una sola 
malla per tot el territori utilitzant com a límit un contorn definit que engloba el 
gruix del moviments a estudiar.  
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A continuació per obtenir el valor de pendent del terreny calcularem el valor 
de pendent màxim entre les cel·les. Aquest càlcul el realitzarem a partir dels 
valors de cota de les 8 cel·les veïnes, tal i com es mostra en la figura 31. 
 

 
 

Figura 31.  Exemple per al càlcul de pendents (en graus sexagesimals) d’una cel·la, amb contorn vuit 
 
En la figura 31 tenim un exemple de una malla de 3x3 cel·les del ràster 
d’alçades. Per obtenir el valor de pendent màxim de la cel·la central el procés 
és el següent:  

1. es calculen totes les pendents entre la cel·la central i les cel·les que 
l’envolten 

2. s’escull el valor màxim de totes les pendents calculades 
3. el màxim obtingut se li assigna a la cel·la central com el valor de 

pendent de la cel·la. 
 

En el cas de l’exemple, podem veure que s’han calculat les diferents pendents 
relatives entre els diferents centres de les cel·les i s’ha obtingut un pendent 
màxim de 76º. Aquest serà el valor de pendent atribuït a la cel·la central. 
 

Un cop obtinguda la malla assignarem un valor de pendent a cada moviment, 
obtenint una informació de detall de les característiques del vessant on s’ha 
produït el fenomen. Per tant podrem establir uns patrons de pendent per cada 
tipologia de moviment. 
 

 
Figura 32. Model digital d’elevacions utilitzat en els càlculs 
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La geologia s’ha obtingut “Mapa Hidrogeológico de Espanya” [16], bàsicament 
per que les litologies són més genèriques i per mantenir la concordança amb 
les permeabilitats, estudiades més endavant. Mitjançant els límits d’estudi 
utilitzats per retallar altres cartografies, s’ha extret la zona d’estudi i s’ha atribuït 
una caracterització geològica a tots els moviments de massa. Gràcies a 
aquesta dada podrem relacionar directament el tipus de fenomen i la geologia 
de la zona, obtenint una sèrie de litologies on la probabilitat de produir-se 
fenòmens d’aquest estil és més alta. Aquesta informació combinada amb dades 
de pendent o precipitació pot resultar molt útil a l’hora d’obtenir conclusions. 
 

 
Figura 33.  Distribució de les litologies en el territori 

 

Per últim, les permeabilitats del terreny que s’han obtingut de “Mapa 
Hidrogeológico de Espanya” [16]. Les dades de  permeabilitat venen 
associades a la litologia present en cada zona i ens donen un valor de 
permeabilitat relativa. Els valors de permeabilitat poden ser 5: molt alta, alta, 
mitja, baixa i molt baixa. Amb aquests valors podrem obtenir una classificació 
genèrica de les permeabilitats de les litologies presents en els moviments de 
massa estudiats i determinar si realment respecten algun patró. 
 

 
Figura 34.  Permeabilitats relatives de la zona d’estudi 
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La correspondència dels valors de permeabilitat relativa amb la permeabilitat 
real dels materials ve descrita en el següent quadre: 
 

 
Figura 35.  Classificació dels terrenys segons la seva permeabilitat [17] 
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5.2 Anàlisis de les dades obtingudes 
 

5.2.1. COMPROVACIÓ DE LES DADES OBTINGUDES 
En primer lloc i abans de realitzar cap altre anàlisis, calia comprovar que les 
dades obtingudes a través de les cobertures SIG descrites anteriorment eren 
correctes i sobretot, comparables a les dades obtingudes a l’”Inventari de Clotet 
i Gallard de moviments de massa al prepirineu” [5]. Amb aquest procés de 
comprovació s’analitzarà la possibilitat d’aportar noves dades als punts ja 
definits que ens aportin nova informació.  
La comprovació de la correspondència entre cobertures existents i noves 
cobertures es realitzarà utilitzant dues de les característiques més rellevants 
dels moviments de massa: la litologia i l’ús del sòl.  
La descripció litològica utilitzada per Clotet i Gallard en l’inventari [5], ens 
ajudarà a definir el grau de correspondència entre les dades provinents de 
noves cobertures a utilitzar (dades actuals) i les dades dels materials descrits 
per Clotet i Gallard.  
En quant a l’ús del sòl, compararem l’ús de l’inventari amb el que ve donat pel 
S.I.G.P.A.C.[14], on es troben definits a nivell de recinte cadastral els diferents 
usos de cada part del territori.  
 

5.2.1.a Litologia: 
Pel que fa referència a aquesta característica dels moviments de massa 

cal destacar el seu caràcter immòbil al llarg del temps,  ja que els materials 
perduren al llarg dels anys en la mateixa ubicació. Aquest aspecte el fa un 
indicador perfecte a l’hora de comparar les 2 fonts utilitzades en aquest 
treball: per una banda l’inventari de Clotet i Gallard [5] i per altre els mapes 
hidrogeològics [16]. En el següent quadre venen descrites les litologies 
presents en l’inventari : 

 
Taula 8. Litologies presents a l’inventari [5] 

litotologies 
C CALCÀRIES 
R MARGOCALCARIES 
M MARGUES 
A ARGILES 
G GRESOS 
P CONGLOMERATS 
F FIL·LITES 
X GUIXOS 

 

Per analitzar la relació entre les diferents litologies es va procedir a la 
reclassificació del mapa geològic, intentant agrupar els diferents materials 
segons el seu comportament mecànic i la seva cohesió, amb la finalitat 
d’obtenir grups més genèrics que fossin comparables als descrits 
anteriorment per l’inventari.  Aquest procés donà lloc a una nova cobertura 
de litologies més genèrica (litologies presentades en la taula 9). 

El següent pas va ser  agrupar dins de cadascun d’aquests nous grups 
litològics els diferents moviments i estudiar la relació entre la litologia del 
fenomen i la litologia de la nova cobertura, mitjançant la intersecció de les 
dues cobertures utilitzant el SIG (figura 36). Per exemple dins del grup de 
arenisques i lutites de la nova cobertura, trobem moviments que segons 
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l’inventari són argiles, o margues, o conglomerats, ... Aquestes diferents 
litologies presents en cada grup les hem valorat en 3 categories: coincidents 
(color verd), similars (color taronja) i diferents (color vermell). A continuació 
s’exposen els resultats obtinguts en l’anàlisi, on podem veure en la columna 
de la litologia de l’inventari, el nombre de fenòmens en els 3 colors: 

 
Taula 9. Litologia descrita pel mapa geològic i la atribuïda per l’inventari. 

litologia núm
casos litologia núm

casos
Arcillas y yesos 3 A 3

A 10
C 2
R 2
A 64
C 3
G 1
M 6
P 9
R 6

Areniscas y margas 1 A 1
A 35
C 10
G 1
M 5
P 1
R 18
A 17
C 1
G 2 coincidents 186
M 1 similars 81
P 7 diferents 36
R 1
A 1
C 1
M 1
R 5
C 2
M 6
R 1
A 16
C 1
F 1
G 3
M 21
R 4

Lutitas y yesos 1 A 1
A 4
C 1
M 13
R 15

8

9

Gravas, arenas, arcillas y limos

Gravas, arenas, limos

mapa geològic inventari

46

27

14

89

70

29

Lutitas y areniscas

Margas

Areniscas y conglomerados

Areniscas y lutitas

calizas

Conglomerados
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Figura 36.  Detall de la intersecció entre la cobertura de moviments i la de geologia reclassificada 

 

De l’anterior anàlisis el que podem concloure és el que descriu 
perfectament el següent gràfic: 

 

LITOLOGIA

61%

27%

12%

coincidents

similars

diferents

 
 

Figura 37.  Coincidències i diferències entre la litologia de l’inventari i  
la nova cobertura de litologies pels diferents moviments 
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Tal i com es pot veure en la figura 37 la suma de casos similars i casos 
coincidents es superior al 88% cosa que ens indica l’alt grau de compatibilitat 
entre les dues fonts. D’aquests 88% un 61% són coincidents, és a dir, són 
pràcticament idèntics i un 27% són similars. 

Cal destacar pel que fa a les litologies descrites pel mapa geològic, que es 
tracta de litologies cartografiades sense tenir en compte les degradacions 
superficials dels materials, així com la presència de sòls superficials cosa que 
pot provocar errors, ja que molt sovint (en fenòmens de poc volum mobilitzat) 
els materials que es veuen afectats pel moviment de massa són  únicament els 
de la part més superficial del terreny. Això i el fet que la descripció de la 
litologia a l’inventari fos a nivell d’aflorament i a la cartografia geològica es 
treballi a nivell regional, fa que les conclusions obtingudes d’aquestes dades 
s’hagin d’analitzar amb molta cura ja que poden portar a confusió. 

 
 
5.2.1.b Usos del sòl 
El segon criteri utilitzat per la validació de les noves cobertures és el que fa 

referència a l’ús del sòl. Aquesta característica, contràriament a la litologia, 
pateix continues variacions en el temps, cosa que la fa bastant insegura com a 
element de comparació.  

Les dades de la nova cobertura has estat obtingudes del S.I.G.P.A.C. 
(Sistema de Informació Geogràfica i Política Agrícola Comuna), donant a cada 
moviment de massa, segons el recinte en el que es troba, un ús.  

Els usos definits en l’inventari i els utilitzats en el S.I.G.P.A.C. són 
sensiblement diferents, ja que han estat concebuts amb finalitats totalment 
diferents. D’una banda, els usos del S.I.G.P.A.C., faciliten informació de tipus 
agronòmica per la gestió dels terrenys de cultiu, mentres que els usos definits a 
l’inventari responen a una classificació per establir condicions de comportament 
del terreny en superfície. Per tant, per poder analitzar les dades s’han hagut 
d’establir unes relacions entre usos de les diferents fonts, que responen a 
criteris geotècnics i permeten la comparació entre aquestes dades, tal i com 
mostra la taula 11.  

 
Els usos definits per l’inventari responen a les categories del la taula 10: 
 

Taula 10.  Usos de l’inventari de moviments de massa [5] 
 

 
 
 
 
 

Inventari 
Codi Descripció 
B BOSC 
I=C BOSC CLAR 
M MATOLLS 
P PRATS 
O CONREUS 
R ROCA 
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Taula 11.  Usos definits al SIGPAC i la seva correspondència amb els usos de l’inventari 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Les relacions definides en la taula 11 defineixen una base de treball, tot i 
que en multitud de casos s’haurà d’analitzar les dades associades al 
moviment i el tipus d’ocupació secundària (definida a l’inventari com a 
“OCUP2”) que es presenten a l’inventari, per intentar obtenir una relació el 
més acurada possible. Per exemple, en casos de ús improductiu (IM) 
segons el S.I.G.P.A.C., ens apareix un moviments amb ús “BOSC”, que 
podríem classificar com a similar en la comparativa, ja que el terme 
“IMPRODUCTIU” no ve definit en l’inventari, però una zona boscosa 
podria entendre’s como una improductiva. 

En el primer pas per realitzar la comparativa s’intersecten les dues 
cobertures (S.I.G.P.A.C. i cobertura dels moviments de massa) obtenint un 
valor d’ús segons el S.I.G.P.A.C per cada moviment de massa (figura 38). 
En segon lloc s’agruparan els moviments en funció de l’ús atribuït pel 
S.I.G.P.A.C. En tercer i últim lloc es classificaran els moviments en funció 
del seu valor d’ús definit en l’inventari, respecte l’ús de la nova cobertura. 

 
Figura 38.  Detall de la intersecció de les cobertures de usos del 

S.I.G.P.A.C. i els moviments de massa de l’inventari 

SIGPAC 

Codi  Descripció 

Ús 
inventari

AG AIGUA   
FO FORESTAL B 
IM IMPRODUCTIU R 
PA PASTIUS P 
PR PASTURES ARBUSTIVES M 
PS  PASTIUS M 
TA TERRA CAMPA  
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D’aqueta manera el resultat final (taula 12) serà una valoració del mateix 

tipus que en la comparativa de litologies, és a dir, els usos sortiran 
classificats en 3 categories: coincidents (color verd), similars (color 
taronja) i diferents (color vermell). 

 
Taula 12.  Resultats de la comparativa d’usos del S.I.G.P.A.C. i l’inventari 

ús
num.
Casos ús 1

num.
Casos ús 2

num.
Casos ús

num.
Casos ús 1

num.
Casos ús 2

num.
Casos

AG 3 B 2 O 1 PR 54 B 7 P 2
O 1 P 1 R 1

FO 217 B 151 A 2 I 3 O 1
M 1 O 23 P 7
O 16 A 5
P 6 B 2
R 13 P 9 O 3

I 5 A 1 A 1
O 1 R 2 O 2
P 2 U 10 P 2

O 28 A 7 O 3
B 4 I 1
P 2 PS 16 P 6 O 2
R 4 A 1

P 7 A 2 B 5 O 3
R 3 O 2 I 2 A 1
U 23 B 3 O 2 A 2

O 8 U 1 P 1
P 3 TA 11 I 3 P 1
U 1 O 5 P 3

IM 2 B 1 O 1 I 1
O 1 P 2 O 2

PA 21 B 6 O 3 R 1 O 1
I 1 R 1
O 5 A 2

B 1 185
R 1 42

P 3 O 3 99
U 6 P 3

O 3

us S.I.G.P.A.C. ús inventari

coincidents

diferents
similars

us S.I.G.P.A.C. ús inventari

 
 
La distribució dels resultats obtinguts queda representada en la figura 

39, on podem veure que, de igual manera que en el cas de la litologia, en 
la majoria de casos les dades de les dues fonts són iguals. Trobem un 
57% de casos coincidents i un 13% de casos similars, per només un 30% 
de casos diferents. Aquesta similitud entre les dues cobertures té una fàcil 
explicació. Els usos, en el territori estudiat, s’han conservat al llarg del 
temps. Aquestes zones de muntanya han petit grans canvis en zones 
urbanes, com podria ser la zona de Berga, però en canvi, en les zones on 
es produeixen els moviments de massa (zones aïllades) el ús del sòl s’ha 
mantingut sense canvis. El 30% de casos diferents responen, per una 
banda a zones que han petit canvis d’ús (minoria dels casos) i zones on, 
degut a la descripció molt més detallada per part dels autors de l’inventari, 
l’ús genèric donat pel S.I.G.P.A.C. a nivell de recinte cadastral no s’ajusta 
amb prou exactitud a l’ús real del punt estudiat. 
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Usos SIGPAC - Usos inventari

13%

30%

57%

coincidents

similars

diferents

 
Figura 39.  Percentatges en la comparativa entre usos del sòl 

 
 
 
 
 

5.2.1.c.  CONCLUSIÓ DE LA COMPROBACIÓ 
S’han utilitzat aquestes 2 fonts de dades ja que eren les que podien presentar 

major grau de variabilitat respecte les dades originals i s’ha comprovat 
positivament, que les dades són similars. 

 Per tant resumint, es considera que les cobertures actuals utilitzades per 
aportar més informació a l’estudi, són perfectament compatibles amb les dades 
originals proporcionades per Clotet i Gallard en l’inventari ([5]). Així doncs, a 
partir del següent punt s’utilitzaran les dades d’ús, litologia (mapa geològic 
reclassificat per simplificar), pendents provinents del M.D.E. de Catalunya,... 
provinents d’estudis actuals. 
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 5.3 ANÀLISIS DE LES DADES SIG 
 

En aquest apartat s’analitzaran els moviments de massa utilitzant com a 
base les noves cobertures. Aquestes noves cobertures ens aportaran 
informació sobre els possibles desencadenants dels moviments de massa 
presents i ens ajudaran a establir patrons de comportament dels diferents 
materials en cada cas.  
 
5.3.1 Pendent del terreny – tipus de sòl 
 

En aquest punt s’utilitzaran les dades de l’inventari, en quan a tipologia del 
sòl, i les dades de la nova cobertura de pendents del terreny. Tal i com ja s’ha 
descrit en capítols anteriors (veure capítol 4; Anàlisis de la base de dades del 
1982) els sòls s’han classificat en 2 categories: sòl cohesiu i sòl granular.  

Pel que fa referència a les pendents del terreny, al tractar-se d’una cobertura 
en format ràster, cada moviment obtindrà un valor associat de pendent del 
terreny (figura 40). 

 

 
Figura 40.   Detall de la intersecció entre la cobertura d’elements i el grid de pendents (en graus sexagesimals) 

 
Tal i com es pot veure en la figura 40 cada cel·la de la totalitat del territori a 

estudiar té un color, que ens indica la pendent del territori en graus.   
Un cop creuades les dues cobertures obtenim les distribucions dels diferents 

moviments i les pendents assignades que es mostren en la taula 13, on es 
representen en 2 files els tipus de sòl (sòl granular i sòl cohesiu) i en columna 
els diferents intervals de pendents del terreny en graus: 

 
Taula 13.   Distribució de moviments en les diferents franges de pendents 

 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 
sg 1 5 9 8 9 6 3 1 0 0 
sc 2 20 59 71 56 43 22 8 0 2 
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Figura 41.   Representació de les dades de pendents en diagrama de  barres (sg:sòl granular i sc: sòl cohesiu) 
 
En la figura 41 queda clar que el major nombre de moviments es troben 

agrupats entre els 10 i 30 graus. A més a més cal destacar la forma de 
campana dels 2 gràfics, tan el de sòls granulars com els de sòls cohesius, que 
fa pensar que els moviments de massa es presenten en la majoria dels casos 
entre aquests intervals. 

Com es pot observar en els rangs baixos de pendents existeixen força 
moviments.  Aquests moviments es troben fora dels rangs de pendent 
possibles a l’hora de generar moviments de massa. Possiblement aquest error 
prové de la poca resolució del grid comparant-lo amb el tamany dels moviments 
de massa. La malla parteix d’unes cel·les de 15x15 m que poden originar 
lectures enganyoses.  

Si realitzem un anàlisis estadístic de les dades de la taula 13, i calculem en 
percentatge el número de moviments per cada segment de pendents, obtenim 
el diagrama de barres representat en la figura 42. 
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Figura 42.  Distribució en percentatges dels moviments segons el seu pendent. 

 
En la figura 42 es veu clarament com el 75 % dels moviments de massa 

estudiats es troben englobats entre el 10 i els 25º.  Aquests valors tan baixos 
de pendent podem venir també de les dimensions de les cel·les de grid, que 
donarà valors equivocats en zones com podrien ser terrasses o altres 
discontinuïtats que no queden definides en el model digital d’elevacions degut a 
la seva petita superfície. Els valors atribuïts en aquests casos als fenòmens 
correspondran al pendent general del vessant, sense tenir en compte les 
discontinuïtats puntuals.  Això sumat al fet que, bona part dels fenòmens 
estudiats corresponen als anomenats “cops de cullera” per l’inventari, tenim 
una zona on els valors de pendent sovint seran poc representatius 

Cal destacar que els pendents mesurats per cada cel·la, a part de ser una 
dada a molt gran escala (les cel·les són de 15x15 m.) i per tant molt més 
aproximada que la descripció en detall realitzada a l’inventari, són pendents del 
terreny de l’actualitat, és a dir, que cal suposar que les pendents dels talussos 
originals que van provocar els moviments de massa eren normalment, molt 
més pronunciats que en la actualitat. Es per aquesta raó que s’han de tractar 
les dades de pendents del terreny com a informació orientativa de l’entorn del 
moviment, per arribar a deduir quines podien ser les condicions inicials de la 
zona on s’ha produït el fenomen.  

 
5.3.2. Distribució de fenòmens – pendent del terreny 
 

En aquest apartat s’estudiarà la distribució dels diferents tipus de moviments 
de massa en funció del pendent. Cal destacar que la pendent del terreny és un 
dels factors més rellevants a l’hora de descriure els diferents desencadenants 
dels moviments de massa. Es per això que s’han agrupat els diferents 
moviments de massa en els diferents rangs de pendents presents per veure si 
existeix una pauta similar dins d’una mateixa tipologia de fenomen. 

La distribució del nombre de casos en els diferents rangs de pendents dona 
lloc a la figura 43: 
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Figura 43.  Número de casos de cada fenomen en funció de la pendent del terreny 

 
La interpretació de la figura 43 pot arribar a ser confusa, ja que com ja 

sabem, la majoria de casos estudiats es tracten de moviments rotacionals i per 
tant, aquests dominen totes les franges de pendents, tal i com mostra la taula 
14 de valors. 

Taula 14.  Número de moviments per rang de pendents 
pendents 

Tipus moviment 
0-5

5-
10 

10-
15 

15-
20 

20-
25 

25-
30 

30-
35 

35-
40 

40-
45 

45-
50 

ROTACIONAL (R) 3 20 53 61 55 46 21 8 0 1 
TRASLACIONAL (P) 0 4 13 15 6 2 3 1 0 1 
EXPANSIÓ LATERAL (L) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
DESPRENDIMENT (D) 0 1 1 1 4 1 1 0 0 0 

 
Per poder analitzar millor la proporció de cada tipologia de moviment de 

massa que es troba en cada interval, s’han separat els diferents tipus de 
moviments i s’ha calculat el ser valor percentual respecte el total de casos de 
cada tipus. Així es coneixerà la distribució exacte dels fenòmens en cada 
segment (figura 44). 
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Figura 44.  Percentatge de fenòmens de cada tipus en els diferents rangs de pendent 

 
En primer lloc, les dues expansions laterals que trobem en l’inventari (color 

groc en la figura 44), ens aporten poca informació, ja que es tracte de dos 
casos puntuals que no tenen perquè ser representatius.  

En segon lloc, en el cas dels despreniments, tot i tenir major nombre de 
casos,  es podria dir que es concentren al voltant dels 20-25 graus de pendent, 
cosa del tot impossible. En aquests cas, igual que en altres ja comentats, 
l’explicació provindria de la poca resolució del grid, o en algun cas, d’errors 
d’ubicació o de descripció del fenomen en l’inventari original [5]. 

En tercer lloc en tenim els moviments traslacionals, que són els segons més 
majoritaris, darrera dels rotacionals. En aquest tipus de moviments de massa el 
pic del màxim es troba entre els 15-20 º. Els moviments traslacionals utilitzen 
una superfície de lliscament com a base del moviment. Amb la presència 
d’aigua els sòls es saturen i per tant, perden resistència mecànica i a més a 
més lubriquen la superfície de lliscament, cosa que facil·lita aquest tipus de 
moviment. Aquest episodi de pluges tant intens produït al novembre de 1982 
podria explicar perquè es van produir moviments traslacionals en talussos on 
l’angle era massa baix per que el sòl es mobilitzés. 

En últim lloc tenim els moviments rotacionals, que es troben uniformement 
distribuïts entre els 10 i 30º. Degut al seu elevat nombre de registres es tracta 
del moviment més significatiu en quant a obtenció de resultats. La seva 
distribució coincideix amb la tendència general dels altres fenòmens estudiats 
cosa que valida en certa manera les altres dades estudiades.  

La concentració de moviments en aquesta zona es podria explicar seguint 
criteris utilitzats per la mecànica dels sòls; els sòls tenen una resistència que 
depèn bàsicament de la seva cohesió interna (Ø) i de la seva cohesió (c’). En 
els casos que ens ocupen podem suposar que la cohesió és molt baixa ja que 
es tracta en la majoria dels casos de sòls superficials amb baixa resistència. 
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Aquests factors juntament amb les condicions de saturació del sòl deguts a les 
fortes pluges en la zona, donen lloc a aquesta concentració de moviments de 
massa en angles de talús relativament baixos, que en condicions normals no 
haurien de tenir problemes d’estabilitat. 
 
 
 
5.3.3 Permeabilitat – distribució de fenòmens 
 

La permeabilitat és un dels factor més rellevants a l’hora de definir un 
moviment de massa. La capacitat de l’aigua de circular a través dels materials 
fa que, en nombrosos casos sigui aquets el factor desencadenant del moviment 
de massa.  

En els casos en que el terreny és molt permeable i el substrat rocós té una 
permeabilitat superior, l’aigua provoca un descens molt important de la 
resistència mecànica del material degut a la introducció de pressions internes 
que facil·liten la disgregació i pèrdua de cohesió del material. A més a més 
l’aigua actua en la majoria dels casos com a un excel·lent lubricant afavorint el 
moviment dels materials en la direcció de màxim pendent de la vessant. S’ha 
de tenir en compte que les descripcions de permeabilitat descrites en aquest 
treball corresponen a la litologia present a la zona, sense tenir en compte els 
gruixos de sòl, que en els casos de bosc o altres ocupacions de vegetació 
important pot resultar molt rellevant a l’hora de realitzar un estudi acurat del 
fenomen. 

En els casos de materials molt impermeables, es donen fenòmens de 
escolament superficial que poden provocar arrossegament de materials no 
cohesius o activació de moviments situats aigües avall del punt de precipitació. 

Per analitzar la relació entre els tipus de moviments de massa i les seves 
permeabilitats associades, en primer lloc s’han intersectat les dues cobertures, 
la de permeabilitats (figura 47) i la de moviments de massa. D’aquesta manera 
s’ha donat un valor de permeabilitat a cada fenomen i s’ha pogut agrupar els 
moviments en grups, segons la seva tipologia i la seva permeabilitat. Tal i com 
podem veure en la taula 14, la permeabilitat que es presenta en major quantitat 
de casos en totes les tipologies de moviment es tracta de la permeabilitat baixa, 
seguida de lluny per la permeabilitat mitja. 

 
Taula 14. Distribució de permeabilitats en cada tipus de fenomen 

Permeabilitats Tipus Moviments 
MOLT BAIXA BAIXA MITJA ALTA MOLTALTA 

ROTACIONAL (R) 43 125 66 20 13 
TRASLACIONAL (P) 6 22 13 3 1 
EXPANSIÓ LATERAL (L) 0 0 2 0 0 
DESPRENDIMENT (D) 0 6 3 0 0 

   
 

Les dades de la taula 14 en un diagrama de barres (figura 45) ens mostren 
clarament que les permeabilitats baixa i mitja concentren bona part del total de 
fenòmens i que per tant són les més susceptibles, en aquesta zona, a donar 
com a resultat fenòmens de moviments de massa: 
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Figura 45.  Representació en diagrama de barres del número de fenòmens per cada permeabilitat 

 
Tot i que es veu clarament que la permeabilitat baixa domina en quasi tots els 

moviments, realitzarem un estudi individual de cadascuna de les diferents 
tipologies de moviments per conèixer les proporcions de les permeabilitats que 
afecten i veure si, es presenten en altres permeabilitats i en quina proporció 
respecte el total (taula 15). 

 
Taula 15.  Percentatge de cada permeabilitat dins de cada tipus de fenomen 

permeabilitats Tipus Fenomen 
MOLT BAIXA BAIXA MITJA ALTA MOLT ALTA 

ROTACIONAL  16.1 46.8 24.7 7.5 4.9 
TRASLACIONAL  13.3 48.9 28.9 6.7 2.2 
EXPANSIÓ LATERAL  0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
DESPRENDIMENT  0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 

 
Els percentatges confirmen les hipòtesis anteriors ja que, en el casos dels 

moviments rotacionals, traslacionals i despreniments la proporció dels materials 
de baixa permeabilitat ronda el 50 %. En el cas de l’expansió lateral, en tractar-
se únicament de 2 casos aïllats, l’anàlisi que en resulti no té perquè representar 
la realitat de la zona. 

Els casos de despreniments no haurien d’estar inclosos en aquest diagrama 
ja que corresponen a moviments de roca, on la permeabilitat, comparada amb 
els terrenys mobilitzats en els altres tipus de fenòmens, seria sempre molt 
superior pel fet de tractar-se de sòls. 



                                                                                                                                       5. ANÀLISIS ESPACIAL DELS ESDEVENIMENTS EN EL SIG 

 

                    
Anàlisi espacial dels moviments de massa provocats pel temporal de novembre de 1982 en el Prepirineu Català mitjançant tècniques SIG           - 52 - 
 

La permeabilitat mitja ocupa el segon lloc amb percentatges que van del 25 al 
35% i per tant ocupa també un espai important dins de la globalitat dels 
fenòmens estudiats. 

Per últim, els casos de permeabilitats extremes, tant altes com baixes, són 
casos més minoritaris que ronden el 15% del total.  
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Figura 46.   Distribució en percentatges de cada fenomen respecte la permeabilitat 

 

El que es pot deduir d’aquest primer estudi de les permeabilitats és que, el 
gruix dels moviments de massa que es produeixen es aquesta zona ocupen 
espais de permeabilitats baixes com es pot veure a la figura 47, tot i que cal 
tenir en compte que aquesta permeabilitat és la que ocupa major part del 
territori estudiat (taula 16).  

 

 
Figura 47.  Distribució de permeabilitats en l’àrea d’estudi 
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Però aquesta conclusió resultaria una mica enganyosa ja que les diferents 

permeabilitats no es troben en igual superfície en el territori estudiat, és a dir, 
que la permeabilitat que ocupa més superfície té, estadísticament parlant, 
moltes més possibilitats de donar lloc a un moviment de massa. Per tant, per 
evitar confusions, analitzarem una franja del territori on es concentren la gran 
majoria dels moviments.  

La nova zona estudiada és la representada en la figura 48 i s’ha generat 
utilitzant la cobertura de moviments de massa. A partir dels punts s’ha creat un 
buffer de un kilòmetre de radi englobant tots els moviments i delimitant de 
manera concreta la zona afectada pels moviments de massa. A partir d’aquest 
nou límit d’estudi s’han obtingut els valors de superfície de cada tipus 
(permeabilitats), número de fenòmens i els seus respectius percentatges 
respecte el total (taula 16). 

 

 
Figura 48.  Límits de la zona d’estudi de les permeabilitats 

 
Taula 16.  Dades de la zona d’anàlisis de permeabilitats (veure també figura 49) 

superfície fenòmens Permeabilitats 
km² % nombre % rel fen/km² 

Molt baixa 67.92 8.7 49 15.3 0.72
Baixa 294.19 37.6 151 47.2 0.51
Mitja 340.66 43.5 83 25.9 0.24
Alta 66.67 8.5 23 7.2 0.34
Molt alta 13.71 1.8 14 4.4 1.02
total 783.15 100 320 100.0 0.41

 
En les dades de la taula 16 podem veure que els percentatges del nombre de 

fenòmens per cada tipus de permeabilitat són molt similars als obtinguts en la 
figura 45 per la totalitat de la zona d’estudi i per tant les conclusions seran 
comparables. 

En les primeres dues columnes de la taula 16 es mostren les superfícies de 
cada permeabilitat i el percentatge que ocupa respecte el total del territori 
estudiat. Podem veure que pràcticament la meitat del territori (42%) pertany a 
materials de permeabilitats mitges (fig. 49) i que l’altre gran part (38%) pertany 
a permeabilitats baixes (fig. 49). El restant 21% l’ocupen per igual les 
permeabilitats alta i molt baixa (amb un 9% ambdues) deixant un 2% residual 
per les permeabilitats molt altes. 
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Figura 49.  Valors i percentatges de superfície (km²) per permeabilitats 

 
Aquesta distribució del territori juntament amb les dades del número de 

fenòmens per cada permeabilitat, ens permeten realitzar un rati teòric de 
distribució de fenòmens per unitat de superfície, que aporta una visió més clara 
de la possibilitat d’ocurrència d’un fenomen depenen del tipus de terreny en 
que ens trobem. 

La columna però, més important de la taula 16 és la última, la que ens ofereix 
una relació final de nombre de fenòmens per permeabilitat.  

Comparant les dades de percentatge de fenòmens i la relació de fenòmens 
per km², podem veure que tot i que la permeabilitat baixa agrupa gairebé el 
50% dels fenòmens, no és la que presenta un rati més elevat. D’altre banda la 
permeabilitat mitja, que és la que més superfície cobreix, obté un rati de 0.24 
fenòmens per km² que és, amb molta diferència, el valor més petit de rati, tal i 
com es pot veure en la figura 50. 
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Figura 50.  Percentatges i concentracions de fenòmens segons la permeabilitat 
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Tot i que la mitjana del territori sigui de 0,41 fenòmens per km², trobem 
permeabilitats com podria ser la tipologia “Molt alta”, que quasi triplica la 
mitjana de la zona. Això ve donat per una superfície total molt petita i una alta 
concentració de fenòmens en aquesta superfície. 

Resumint, tot i que un gran percentatge de fenòmens es produeixin en un 
tipus de permeabilitat (permeabilitat baixa), cal destacar que les tipologies que 
presenten més susceptibilitat de produir moviments de massa seran aquelles 
que donin ratis per sobre de la mitjana (0,41 fen/km²), que en el nostre cas 
pertany a les permeabilitats molt alta (1.02 fen/km²), molt baixa (0.72 fen/km²) i 
baixa (0.51 fen/km). 

Pel que fa referència a la distribució de les permeabilitats en la zona d’estudi, 
a causa de la seva gran extensió, trobem tot tipus de permeabilitats. En la 
figura 51 podem veure la seva distribució en l’espai, que respon a la ubicació 
dels diferents materials en la zona; en les zones on es troben materials 
al·luvials les permeabilitats seran, en general, més altes i en les zones on els 
materials siguin de procedència metamòrfica seran més baixes. La distribució 
dels elements sembla que és bastant irregular sense indicar cap patró clar de 
conducta.  

Es podria suposar que els moviments es podrien concentrar en zones de 
circulació d’aigües com poden ser torrenteres, rieres i rius, però si fem una 
ampliació de la imatge proporcionada pel SIG (figura 52) veiem que no tenen 
perquè seguir aquest criteri, ja que la majoria es troben en zones on no trobem 
cap tipus de circulació d’aigua.  

 

 
Figura 51.  Local·lització dels moviments i les seves permeabilitats 
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Figura 52.  Detall de la figura 51 on es pot veure la distribució dels punts 
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5.3.4 Precipitacions – pendent del terreny 
 
En aquest capítol s’analitzarà la possible relació directa entre dos dels factors 

més rellevants a l’hora d’estudiar l’origen dels moviments de massa; la 
pluviometria i la inclinació del terreny. 

La inclinació del terreny és una dada difícil de conèixer amb exactitud ja que 
l’estudi afecta únicament a elements puntuals que poden tenir una inclinació 
totalment diferent al de la cel·la de 15x15 metres que li assigna el model. Però 
en el nostre cas, com que volem arribar a obtenir una relació general entre 
aquest i altres paràmetres, amb aquesta aproximació, es poden obtenir bons 
resultats. 

La pluviometria en canvi, contràriament a la pendent del terreny, és un factor 
molt i molt variable al llarg del temps. Aquets fet dificulta la obtenció de bones 
aproximacions en el temps i per tant no ens permet un estudi tan acurat. Per 
aquest treball s’han utilitzat 2 models de pluviometria: un basat en la 
precipitació mitjana mensual del mes de novembre durant els últims 60 anys 
[13] i l’altre basat en un estudi realitzat al 2003 per Hürlimann M. et al. [12] per 
l’event de pluges del 6-7 Novembre de 1982. 

El primer model, el que fa referència a la mitjana mensual de Novembre [13], 
descriu fenòmens de precipitació molt més genèrics que el que descriu el mapa 
de isohietes de l’episodi de precipitació que es va patir el novembre de 1982 tal 
i com es pot veure a la figura 39. 

 
Figura 53.  Mapes d’isohietes de precipitació mitjana del més de novembre [13] i de precipitació del 6-7 de 

novembre de 1982 [12] 
 



                                                                                                                                       5. ANÀLISIS ESPACIAL DELS ESDEVENIMENTS EN EL SIG 

 

                    
Anàlisi espacial dels moviments de massa provocats pel temporal de novembre de 1982 en el Prepirineu Català mitjançant tècniques SIG           - 58 - 
 

L’estudi es realitzarà amb els dos models ja que, tot i que les segones 
descriuen millor l’event de pluja (les dades de l’event concret del 6-7 novembre 
del 1982 [12]), també són molt més aproximades ja que provenen d’ extrapolar 
a partir de uns pocs punts en algunes zones les isohietes de precipitació de 
tota la zona. En canvi les dades de la mitjana mensual [13] són el resultat de 
l’estudi de totes les dades existents provinents de les estacions de mesura 
presents a la zona durant una sèrie d’anys.  

Un cop definides les bases de treball procedirem a generar les noves 
cobertures a partir de les isohietes dels dos models. El primer pas serà, a partir 
dels punts que conformen les isohietes, obtenir un model digital de les 
pluviometries extrapolant dels punts de precipitació coneguda. Amb aquests 
punts i mitjançant una interpol·lació dels punts intermitjos utilitzant el mètode de 
triangulació amb suavitzat que ens facil·lita el SIG, obtindrem un model de 
precipitacions (figures 54 i 55). Aquests grids ens permetran extreure els valors 
de precipitació dels dos models per cadascun dels punts de moviments de 
massa. 

En les figures 54 i 55 s’han situat els moviments de massa per conèixer la 
seva ubicació relativa així com algunes referències geogràfiques per facilitar-
nos la orientació. L’estudi de la distribució dels moviments respecte la 
pluviometria serà objecte del pròxim capítol . 

 

 
Figura 54.  Model de precipitacions segons el model del 6-7 novembre del 1982 [12] 
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Figura 55.  Mapa del valors de precipitació mitjana mensual de mes de novembre [13] 

 
Amb les dades de pluviometria associades a cada fenomen podrem 

relacionar, per cada fenomen, la seva pluviometria i el seu pendent. D’aquesta 
relació s’obté la figura 56, on podem veure en dos colors diferents, els valors de 
pluviometria de l’event particular [12] i les dades associades a la mitjana del 
mes de novembre [13]. 
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Figura 56.  Valors de precipitació pels diferents moviments segons els dos models 
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Com podem observar en la figura 56, la precipitació mitjana de la zona es 
manté més o menys constant al llarg de tots els pendents. Al tractar-se de una 
precipitació mitjana mensual els valors són més o menys constants en una àrea 
relativament petita, com la nostra àrea d’estudi.  

Els valors de la precipitació en el cas del model dels dies de màxima 
precipitació, en canvi, donen valors fins 4,5 vegades el valor de la precipitació 
mitja. Es tracta doncs, de un episodi de pluges molt per sobre de la mitjana 
amb un llarg període de retorn. La distribució dels fenòmens segons el pendent, 
al igual que el cas de la mitjana mensual, és del tot aleatòria i no sembla que 
respongui a cap pauta, pel que fa a la relació entre aquests dos paràmetres. Es 
tracta d’un núvol de punts compacte que es troba situat entre els 5 i els 35º de 
pendent amb precipitacions entre 200 i 400 mm. 

Per tant i com a conclusió d’aquest capítol, la hipòtesis que una zona amb 
pendent gran no necessitaria tanta precipitació per desencadenar en moviment 
de massa, de moment, no es veu confirmada per les dades recollides. Tenim 
dades de moviments amb pendents baixos i precipitació relativament baixa 
(recordem que es tracta d’un esdeveniment de pluja 4,5 vegades superior a la 
mitjana mensual) i altres moviments amb grans pendents i grans quantitats de 
pluja. La explicació més senzilla per aquesta contrarietat seria la falta de 
incorporació en aqueta comparativa de una dada molt important; el tipus de 
material. Aquest factor serà, al nostre entendre, el factor limitador en la relació 
pendent del terreny – pluviometria. 
 
5.3.5 Precipitació – distribució de fenòmens 
 

Aquest apartat sorgeix de l’estudi realitzat a l’apartat anterior on, en situar tots 
els fenòmens en un model de precipitacions (figures 55 i 56) veiem que aquests 
s’agrupaven en franges concretes de precipitació sense aparent explicació. La 
distribució preferent dels moviments es veu clarament en la figura 57, on la 
majoria queden situats entre els 300 mm i els 350 mm tal i com queda reflexat 
al diagrama de barres de la figura 57. 
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Figura 57.  Número de fenòmens per rang de precipitació 
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Si aquestes dades les representem en percentatges (figura 58) encara resulta 
més clar veure que les zones amb més afecció de moviments són aquelles que 
es troben entre els 200 mm de precipitació i els 350 mm. Entre 300 i 349 mm 
tindríem el pic més alt de moviments (43% del total) i els següents serien els 
que es troben entre 250 i 299 mm., amb un 23 % del total, i els que es troben 
entre 200 i 249 que rondarien el 21% del total. 

Aquests interessants resultats permetrien establir un umbral de precipitació 
de 200 mm en 48 hores, entenent com a umbral la precipitació a partir de la 
qual es comencen a generar moviments de massa en aquesta zona. Aquesta 
dada coincideix amb altres estudis com poden ser el treball de Coromines et al. 
[9] on s’establia el umbral de 200 mm en 48 hores per moviments de volums 
superiors a 1000 m3 i 179 mm per iniciar els moviments de massa a 
Engolasters, Andorra. 
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Figura 58.Distribució en percentatge dels fenòmens 

en els diferents rangs de precipitació en mm. 
 

Cal destacar també la poca presència de casos tan pel que fa al rangs 
superiors de precipitació com pel que fa als valors baixos. Podríem pensar que 
els valors baixos podrien trobar-se dins dels rangs d’estabilitat dels talussos de 
la zona ( tot i tractar-se de una pluja del doble de la mitjana en els casos més 
favorables), però en els casos de precipitació màxima les raons d’aquesta 
baixa activitat s’hauria de buscar en altres paràmetres com podrien ser el tipus 
de litologia, pendents del terreny o simplement, la inexistència de dades 
d’aquestes zones en el recull de dades de Clotet i Gallard [5]. També podria ser 
que rondant aquests valors de precipitació es trobessin els valors límits de 
precipitació que donarien lloc a inestabilitats en els materials de la zona. 

El patró de conducta que ens mostra aquesta comparativa sembla ser que es 
tracta simplement de una coincidència d’altres factors en la zona que pot donar 
lloc a conclusions enganyoses, ja que, no es troba una explicació per a la 
concentració anòmala d’elements en aquests rangs de precipitació. 
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5.3.6 Litologia – precipitació 
 
Com ja s’ha descrit en apartats anteriors la litologia és un dels factors mes 

determinants a l’hora d’estudiar els moviments de massa. De les qualitats del 
terreny depèn la possibilitat de que es generi una desestabilització del terreny 
amb unes determinades condicions de precipitació. La precipitació seria, en 
aquest cas, el factor desencadenant que donaria l’inici del procés. Per aquesta 
raó, trobar una relació directe entre els dos factors seria de gran utilitat per 
poder realitzar una previsió. 

Per arribar a establir una relació entre litologia i precipitació es treballarà amb 
una cobertura GIS de moviments de massa amb el seu valor de precipitació 
interpolat del Grid de precipitacions segons el model de precipitacions del 6-7 
novembre del 1982 [12] (figura 54), on obtindrà el valor de pluja per a aquest 
esdeveniment. Un cop associats aquests valors es classificaran per litologia, tot 
seguin la classificació litològica reduïda utilitzada en la taula 9. Obtenim així els 
valors de distribució dels fenòmens en funció de la precipitació per cada 
tipologia de litologia (taula17). 

 
Taula 17.  Número de fenòmens de cada litologia en cada rang de precipitació 

Rangs de precipitació (mm.) 
Número fenòmens 450-

400 
399-
350 

349-
300 

299-
250 

249-
200 

199-
150 

Argiles i guixos     4       
Lutites i guixos     1       
Graves, arenes, argiles i llims     7 1     
Graves, arenes i llims    13 1     
Arenisques i lutites   6 40 35 21   
Calcàries 2 2 34 19 13 1 
Lutites i arenisques   4 24 5 13   
Arenisques i conglomerats 5   4 1 6   
Margues 5 12 7 3 1   
Conglomerats     3 8 14 5 

 
Tal i com ja es podia esperar el rang amb més moviments és el que va de 

300 a 349 mm de precipitació de manera general. Tot i que totes les litologies 
presenten una distribució similar, caldrà estudiar les singularitats de cadascuna 
d’elles. 

 En el cas de les “Argiles i guixos” els únics fenòmens es presenten en el rang 
349-300 mm al igual que el cas de “lutites i guixos”,  cosa que podria fer pensar 
que els terrenys amb presència de guixos podrien tenir alguns problemes de 
inestabilitat en els tram de precipitació esmentat. En aquest grup també 
podríem col·locar “Graves, arenes, argiles i llims” i “Graves, arenes i llims” que 
fins i tot, gràcies a la seva estructura (sòls granulars) podrien patir problemes 
d’estabilitat amb menys precipitació (250-299 mm) El número de fenòmens 
però en aquests casos, no seria prou extens per deduir una tendència genèrica 
per aquests materials.  
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Taula 18.  Percentatges respecte el total de fenòmens de cada litologia per trams de precipitació 

 

4 1

7

1

13

1

6

40

35

21

2
2

34

19

13

1

4

24

5

13

5

4

1

6

5

12

7

3

1

3

8

14

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argi
las

 i g
uix

os

Lu
tite

s i
 gu

ixo
s

Grav
es

, a
rene

s, 
argi

les
 i l

lim
s

Grav
es

, a
rene

s i
 llim

s

Aren
isq

ue
s i

 lu
tite

s

Calc
àri

es

Lu
tite

s i
 ar

en
isq

ue
s

Aren
isq

ue
s i

 co
ng

lom
era

ts

Marg
ue

s

Con
glo

mera
ts

450-400 399-350 349-300 299-250 249-200 199-150

 
Figura 59.  Distribució dels rangs de precipitació en cada tipologia 

 
Per últim trobem 3 grups de litologies que no conflueixen amb cap altre 

litologia que són les “Arenisques i conglomerats”, les “Margues” i els 
“Conglomerats”. Els últims anomenats donarien una distribució molt 

 Rangs de precipitació (mm.) 

 
450-
400 

399-
350 

349-
300 

299-
250 

249-
200 

199-
150 

Argiles i guixos 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Lutites i guixos 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Graves, arenes, argiles i llims 0.0 0.0 87.5 12.5 0.0 0.0 
Graves, arenes i llims 0.0 0.0 92.9 7.1 0.0 0.0 
Arenisques i lutites 0.0 5.9 39.2 34.3 20.6 0.0 
Calcàries 2.8 2.8 47.9 26.8 18.3 1.4 
Lutites i arenisques 0.0 8.7 52.2 10.9 28.3 0.0 
Arenisques i conglomerats 31.3 0.0 25.0 6.3 37.5 0.0 
Margues 17.9 42.9 25.0 10.7 3.6 0.0 
Conglomerats 0.0 0.0 10.0 26.7 46.7 16.7 
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concentrada en els rangs baixos de les precipitacions cosa que es podria 
explicar degut a la seva estructura, que en patir una alteració de la matriu, 
donaria ràpidament materials disgregats que podrien provocar moviments de 
massa fàcilment en rangs baixos de precipitació. Pel que fa a les altres 2 
litologies tal i com es pot veure a la figura 59, donen concentració en intervals 
més elevats que la mitjana que aparentment no tindrien una explicació directa i 
que deuen estar controlats per fenòmens singulars que apareixen en la zona 
d’estudi i que no es poden deduir de les gràfiques anteriors. 
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5.3.7 Permeabilitat – precipitació 
 
La relació entre la precipitació i la permeabilitat del terreny té una implicació 

directe en la generació dels moviments de massa. En els casos de baixa 
permeabilitat es donen fenòmens importants de escolament superficial que pot 
donar lloc a grans concentracions, generant corrents ràpids d’aigua que tenen 
gran potencial d’erosió. En aquests casos l’aigua actuaria com a factor extern 
utilitzant la seva energia per mobilitzar materials generant vessants inestables. 
En el cas dels casos d’alta permeabilitat el mecanisme de funcionament seria 
totalment diferent; l’aigua actuaria com a element principal ja que els materials 
patirien una pèrdua de consistència causada per la introducció de pressions 
d’aigua dins dels materials disponibles. La introducció de pressions internes 
donaria una pèrdua també de les seves condicions geotècniques obtenint un 
material sense cohesió interna que, en condicions de favorables amb pendents 
suficients produiria el moviment de massa.  

Els valors recollits en el present estudi, pel que fa referència a la permeabilitat 
provenen de les dades dels mapes hidrogeològics [16] i les dades de 
precipitació, de les 48 h. dels dies 6-7 novembre de 1982  [12]. Amb aquestes 
dues cobertures GIS s’ha procedit a l’estudi relacional entre ambdues (taula19). 

 
Taula 19.  Nombre de fenòmens classificats en funció de la precipitació (mm) de l’esdeveniment de 1982 i de la 

permeabilitat relativa de cada punt 

 precipitació (mm) 
permeabilitat 450-400 399-350 349-300 299-250 249-200 199-150 
Molt baixa     31 5 13   
Baixa 6 22 59 38 26   
Mitja 5   23 25 25 5
Alta 1 2 12 4 4 1
Molt alta     13 1     
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Figura 60.  Fenòmens distribuïts en els diferents rangs de precipitació i  

agrupats per permeabilitat relativa 
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Com ja s’havia comentat en apartats anteriors de l’estudi, en la figura 60 
queda palesa la predominança de fenòmens en els rangs compresos entre 350 
mm. de precipitació i 200 mm., especialment en la zona 349-300 mm. Cal 
destacar també, que pràcticament la meitat dels fenòmens que es donen en la 
zona d’estudi corresponen a litologies de permeabilitat baixa i una quarta part 
corresponen a permeabilitats mitges. El fet que la mitjana de les permeabilitats 
sigui un valor situat entre permeabilitat mitja i permeabilitat baixa, fa pensar que 
en la majoria dels casos el tipus de intervenció per part de l’aigua, serà actuant 
com a agent desestabilitzador de vessants, però mitjançant la seva energia pel 
transport de materials i no actuant interiorment com a factor de disminució de la 
cohesió dels materials. Aquesta hipòtesis podria no ser vàlida per events amb 
pics de precipitació tant elevats com l’estudiat, ja que en aquets casos el volum 
d’aigua disponible es tan gran que, tot i ser poca la permeabilitat, afecta als 
materials de igual manera. 

Les precipitacions que donen lloc a moviments de massa són diferents per 
cada permeabilitat segons ens indica la figura 61. En els casos de 
permeabilitats molt altes la precipitació dominant és la precipitació de d’interval 
situat entre els 300 i els 349 mm Les permeabilitats més baixes, en canvi, 
donen distribucions entre els 349 i els 200 mm, és a dir, poden donar 
inestabilitats a partir de 200 mm, 100 mm per sota del mínim dels materials 
molt permeables. Pel que fa a les permeabilitats altes i baixes, els rangs de 
inestabilitats són més o menys iguals amb un predomini de la franja 300-349 
(40 – 50% del total de moviments) seguida pels valors de 250-299 mm i 200-
199 mm, que són pràcticament idèntics en els dos casos. El cas de 
permeabilitat mitja, cas amb més fenòmens, té una distribució de pluges una 
mica per sota dels altres estudiats, amb una major presència de fenòmens en 
precipitacions baixes, ocupant pràcticament un 30 el casos de 349-300 mm, 
299-250 mm i 200-249 mm (figura 61). 
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Figura 61.  Percentatges de cada rang de pluviometries (mm) dins de cada tipologia de permeabilitat relativa 
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El fet que la permeabilitat mitja sigui la més present a la zona ens descriu la 

tipologia general de pluges que se’ns presenten en la zona d’estudi. Les 
precipitacions més favorables, en general, per aquesta àrea d’estudi seran les 
que donin precipitacions entre 200 i 350 mm de precipitació acumulada en 48 
hores. en materials de permeabilitat mitja. 
 
5.3.8 Àrea fenomen – pendent del terreny 
 

A causa del predomini de un rang de precipitació determinat per sobre dels 
altres i donat que les àrees dels fenòmens són generalment, s’ha optat per 
relacionar aquests dos factors en comtes de relacionar àrea amb precipitació.  

La relació àrea – pendent del terreny, relacionada amb la més o menys 
regular distribució de la precipitació desencadenant i de la permeabilitat del 
terreny (els valors predominants són quasi sempre els mateixos; precipitació 
entre 200 i 350 i permeabilitat mitja), podria donar-nos una línea de tendència o 
distribució preferent en un gràfic de àrea – pendent del terreny. Així s’ha 
representat i el resultat és el que apareix en la figura 62. 
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Figura 62.  Distribució dels fenòmens en funció del seu pendent i la seva superfície  

 
La hipòtesis inicial formulada, tal i com es pot veure en la figura 62, no 

concorda amb la realitat. El núvol de punts marca una lleugera tendència a 
augmentar la superfície en augmentar el pendent però sense donar-nos una 
clara relació entre els dos criteris. La única conclusió que podem extreure és 
que els fenòmens de baixa superfície (entre 0.1 i 3 m²) en les condicions 
generals es concentren en zones de baix pendent, entre 5 i 35º de pendent.  
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5.3.9 Número de fenòmens – ús del sòl 
 

En el àrea que engloba la superfície d’estudi ens apareixen diversos tipus de 
usos del sòl. Cal esperar que aquests diferents usos del sòl ens marquin el 
comportament geotècnic de aquests materials; si ens trobem en una zona 
boscosa, la vegetació aportarà un grau d’estabilitat als talussos que, com a 
norma general, no obtindrem en altres usos com podria ser el cas de terra 
campa o terrenys improductius. La relació directa entre els dos factors ens 
permetrà classificar de manera general les condicions de comportament del sòl 
i obtenir un mapa de susceptibilitat de formació de moviments de massa. 

Les dades de partida per realitzar aquesta classificació dels fenòmens són els 
mostrats en la taula 19, on podem comprovar que tant els rotacional com els 
traslacionals, tenen un clar predomini d’ús forestal. 
 

Taula 20.  Fenòmens estudiats classificats per ús associat i tipus de moviment de massa 

  
DESPRENIMENT 

ROCÓS 
EXPANSIÓ
 LATERAL TRASLACIONAL ROTACIONAL 

RIUS I 
TORRENTS 1   1 1 
FORESTAL 4 2 32 178 
IMPRODUCTIU     1 1 
PASTIUS     5 32 
PASTURES 
ARBUSTIVES 3   5 46 
TERRA CAMPA 1   1 8 

 
 
Els casos de despreniment rocós i expansió lateral es consideren poc 

representatius a causa de la poca informació que aporten els 9 i 2 fenòmens 
respectivament. Per tant es realitzarà l’estudi en major profunditat pels casos 
de moviments traslacionals i moviments de tipus rotacional.  
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Figura 63.  Percentatges d’usos associats a cada tipus de fenòmens 
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Segons els percentatges mostrats en la figura 63 caldria deduir que, 
contràriament  lo esperat, entre el 60 i el 70 % dels fenòmens es produeixen en 
àrea forestal seguit de un 10-15% de fenòmens en pastures arbustives. 
Aquests usos aparentment són els que aporten més estabilitat al terreny ja que 
són els que presenten major densitat de vegetació i per tant major retenció del 
materials del subsòl. 

Aquest inesperat predomini dels usos que haurien de donar més estabilitat al 
sòl té una fàcil explicació: tal i com podem veure en la figura 64, on es mostra 
el percentatge que ocupa cadascun del usos en la totalitat del àrea d’estudi, 
podem veure clarament que els 3 usos amb major superfície corresponen als 3 
usos també predominants tant en el cas dels moviments rotacionals com en el 
cas dels moviments traslacionals. 
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Figura 64.  Repartiment del total del territori de l’estudi segons els usos  

 
Tot i que la relació entre els usos més majoritaris es conserva, es detecten 

petites variacions que ens poden aportar una informació molt interessant. 
Podem veure en la figura 65 com en el cas de d’ús forestal tant en el cas de 
fenòmens rotacionals com en el cas dels traslacionals el percentatge d’aquest 
ús del sòl és lleugerament superior a la mitjana (5% superior en el cas de 
rotacionals i un 12 % superior en el cas de traslacionals) cosa que denota una 
certa actuació preferent d’aquests fenòmens en sòls forestals. L’explicació més 
senzilla per aquesta anomalia podria ser que en tractar-se d’una zona de 
muntanya on hi predominen els boscos de pendents elevades, les zones 
forestals concentrarien més zones inestables que altres usos.  
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Figura 65.  Comparativa de percentatges d’usos del sòl entre els 2 fenòmens predominants i els percentatge del 

global. 
 

Els pastius pateixen la mateixa distribució que en el cas de l’ús forestal, 
donant augments respecte de la mitja menors, de entre un 5 i un 6% sense cap 
explicació aparent. 

Existeixen també usos, com poden ser les pastures arbustives o la terra 
campa, que presenten, al contrari dels casos ja esmentats, un percentatge 
menor respecte la mitjana. En el cas de les pastures arbustives, parlem de una 
variació de entre un 7 a un 11%. En quant a la terra campa la seva variació 
respecte la mitjana es troba al voltant d’un 7%. Els dos casos, per tant, 
presentarien una certa incompatibilitat per la formació de moviments de massa, 
dificultant-ne la seva formació. 

En conclusió, i pel que fa als usos del sòl segons els fenòmens estudiats, 
caldria dir que en aquesta zona la presència de sòl forestal o de pastius, ofereix 
un increment de la probabilitat de formació de moviments de massa, al contrari 
que, el cas de usos com la terra campa o les pastures arbustives. Aquesta 
conclusió final podria representar la realitat en el nostre àmbit d’estudi però, el 
fet que usos tan semblants en les seves característiques com són el forestal i el 
de les pastures arbustives, tinguin un comportament envers la generació de 
fenòmens de massa, fa pensar que aquests resultats no es poden extrapolar a 
altres zones de forma general sense realitzar un estudi més acurat de les 
característiques del terreny. 


