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1  Introducció  

Les esllavissades superficials son moviments de vessant que es produeixen a partir 
d’inestabilitats del terreny. Aquests moviments poden arribar a ser un risc quan 
amenacen a vides humanes o a propietats. La perillositat d’aquests fenòmens és 
considerada baixa, degut a que es produeixen en zones aïllades, amb baixa densitat de 
població, causant impactes de petita escala, en molts casos, a excepció d’alguns com per 
exemple a la zona de la Trinidad a Nicaragua, a on l’any 1998 es varen produir huracans 
que van induir a esllavissades, generant moltes destrosses en vides humanes i béns 
materials.  (Indurot et al., 1999).   

L’origen de les esllavissades pot ser natural o induït i s’ha de tenir en compte en la 
planificació del territori. En aquest estudi només s’analitzaran les vessants naturals, es a 
dir els vessants que no s’han modificat per l’home.  

L’estabilitat del terreny es troba determinada per alguns factors que ajuden a augmentar-
la o bé fan que disminueixi d'una manera tal, que es produeix un moviment de vessant.  
Existeixen factors que influeixen a l’estabilitat del vessant, com ara els episodis de 
pluges intenses, la geologia de la zona, la vegetació, etc. En aquest estudi, d’acord amb 
els antecedents trobats(Baeza,1994; Santacana, 2001), s’han escollit els que es creuen 
més significatius. 

És interessant i necessari l’estudi aquest tipus de moviment per a poder reduir els 
possibles impactes que generen. Per a la prevenció es precisa la percepció de 
l’existència del fenomen, l’avaluació de la perillositat que pugui tenir i l’adopció de 
mesures (Corominas, 1992). En el primer pas per a la prevenció, es realitzen els mapes 
de zonificació de territori, a on es cartografien els fenòmens observats. Seguidament es 
fa un estudi mitjançant diverses metodologies que donen com a resultat els anomenats 
mapes de susceptibilitat. 

L’estudi estadístic, és un d’aquests mètodes i pot realitzar-se amb tècniques molt 
diverses, en aquest cas s’ha realitzat amb la tècnica de la Regressió logística, ja que en 
molts estudis ha donat molt bons resultats(Indurot,1999; Dai i Lee,2002; Ohlmacher i 
Davis, 2003; Ayelew, Yamagishi,2004; Yesilcanar i Topal,2005) a part de ser una 
tècnica robusta, és a dir que accepta tot tipus d’informació (qualitativa i quantitativa) i 
té molt poques limitacions, en relació a les assumpcions matemàtiques de distribució i 
colinealitat que són necessàries en altres tècniques. 

Una altre eina bàsica utilitzada en  els estudis de susceptibilitat front a esllavissades  són 
els Sistemes d’informació geogràfica (endavant SIG). Aquests a més de permetre el 
càlcul de diversos paràmetres del terreny que anteriorment no eren fàcils de calcular, 
també obren la possibilitat de tractar amb grans bases de dades i d’automatitzar els 
càlculs per a l’estimació de susceptibilitat,  

1.1 Plantejament de la problemàtica 

L’avaluació de susceptibilitat d’esllavissades precisa d’una correcta caracterització de la 
vessant a través dels diferents paràmetres que causen els moviments i la seva 
contribució relativa respecte la inestabilitat de cada un d’ells.  
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S’han realitzat nombroses investigacions per tal de determinar els paràmetres del 
terreny que són més influents en l’aparició de moviments de vessant com ara són la 
geometria de la vessant i la seva composició (Baeza, 1994).  D’altres estudis s’ha 
analitzat l’efecte de la vegetació sobre la estabilitat de les vessants i la seva relació amb 
la infiltració de l’aigua i la variació de les tensions efectives que es produeixen en el 
terreny. (Greenway, 1987)  

El treball inicial de recollida d’informació relacionada amb la inestabilitat es pot 
facilitar amb l’ús d’un SIG,  si es disposa d’un Model Digital d’Elevacions es poden 
obtenir paràmetres de manera automàtica. No obstant aquesta eina, alguns dels 
paràmetres influents en les inestabilitats de terreny són difícils d’obtenir.  

A part de la dificultat d’obtenció de dades dels paràmetres que indueixen a esllavissades 
l’estudi és troba amb la problemàtica del tractament i l’anàlisi de les dades obtingudes. 
En paràmetres de caire qualitatiu, com pot ser la vegetació pot ser complexa avaluar la 
seva influència en els moviments de vessant (Carra 1983, Mulder, 1991),  requereix 
tècniques especifiques i de coneixement subjectiu de qui està realitzant l’anàlisi.  

Un altre aspecte a destacar en quant al tractament i anàlisi de les dades és que l’elecció 
de la tècnica es troba controlada per l’extensió de l’estudi i el tipus d’informació, per a 
la comprovació dels resultats. 

Hi ha moltes tècniques per tal de determinar la susceptibilitat d’esllavissades com ara 
són les basades en l’anàlisi geomorfològic (Corminas, 1989, 1991) , però les que es 
basen en tractament de dades, són les que permeten fer un diagnòstic que s’ajusta més a 
la realitat, ja que representen millor les condicions d’estabilitat, objectivitat en el 
tractament de la informació així com per la quantitat i qualitat de la informació.  

La tècnica de Regressió Logística permet conèixer a la vegada, la influència de diversos 
paràmetres per la inestabilitat i determinar la interacció entre ells i identificar els factors 
amb major significació a l’estabilitat. Aquesta tècnica és específica per a donar 
probabilitats respecte a un paràmetre dicotòmic (amb només dues possibles respostes), 
en aquest cas estable o bé inestable, per tant és apropiada per aquest tipus d’anàlisi.  

Les limitacions del tractament de les dades mitjançant la Regressió Logística són en una 
primera fase la selecció dels paràmetres per a descriure les condicions d’estabilitat i la 
qualitat de les dades que es tenen de partida.  

El treball que es presenta, s’emmarca dins del conjunt de investigacions que es realitza 
sobre l’avaluació de l’estabilitat a escala regional i té la finalitat de veure si la tècnica de 
Regressió Logística pot aportar resultats fiables que facilitin l’elaboració de cartografies 
de riscs amb les que es podrà dur a terme una bona planificació territorial.  

1.2 Objectius  

L’objectiu d’aquest estudi és realitzar un mapa de susceptibilitat d’esllavissades 
superficials de la zona de La Pobla de Lillet (Comarca del Berguedà), mitjançant el 
mètode de Regressió Logística i amb l’ajuda d’un SIG. 

Per obtenir el mapa és necessari realitzar un anàlisi estadístic. Aquest consta de dues 
parts, la primera és l’estudi dels diferents paràmetres que influeixen en l’aparició 
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d’inestabilitats en el terreny. La segona part es tracta de trobar una funció, amb la 
tècnica estadística de la Regressió Logística  que relacioni les variables independents 
amb la variable dependent que és l’aparició d’esllavissades.  

Per a finalitzar l’estudi es realitzarà un contrast del model obtingut mitjançant la tècnica 
de Regressió Logística i un model obtingut amb la tècnica més estesa com és ara 
l’Anàlisi Discriminant.  

1.3 Estructura de la memòria 

Aquesta tesina consta de 8 capítols, el primer capítol és el que presenta d’una manera 
resumida  els objectius, el plantejament de la problemàtica i l’estructura de l’estudi.  

Seguidament s’ha fet una menció dels estudis que tracten el tema que aquí es planteja. 
En el capítol 2, d’antecedents, s’explica breument de que tracten estudis anteriors i les 
avantatges i desavantatges que té el realitzar un anàlisi de susceptibilitat amb la tècnica 
de regressió logística juntament amb l’ajuda d’un SIG 

En el capítol número 3 s’ha fet una caracterització geogràfica, geològica i de 
climatologia de la zona d’estudi. 

 A continuació, en el capítol número 4, s’ha realitzat un esquema de procediments per a 
començar el tractament de les dades que ja és tenen d’estudis anteriors (Santcana, 2001) 
i un anàlisi de les dades que s’hauran d’introduir. 

El capítol 5 defineix l’etapa d’anàlisi. S’analitzen les variables que caracteritzen les 
vessants naturals, mitjançant la influència i la constitució de cada una de les variables en 
el comportament estable o en el inestable de la vessant. Finalment de les variables 
seleccionades es defineixen les funcions de susceptibilitat del terreny front a 
esllavissades superficials mitjançant el model de Regressió Logística.  

En el capítol 6 es realitza un contrast entre els resultats obtinguts del model de 
Regressió Logística  i un nou model de funció obtinguda a partir de l’Anàlisi 
Discriminant. S’explicaran els avantatges i els inconvenients de cada tècnica  
multivariant. 

Seguidament, en el capítol número 7, es fa una avaluació de l’error, encara que no es 
pot avaluar de manera quantitativa, es fa una valoració qualitativa dels possibles errors 
dels que es pot veure afectat aquest estudi.  

En el capítol 8,es fa una conclusió genèrica de tot l’estudi realitzat. 

Finalment, es troben annexats la taula de la mostra amb la qual s’ha realitzat l’estudi,  
els mapes de les variables utilitzades, així com l’estudi estadístic de altres mostres 
utilitzades i els procediments d’anàlisi detallats.   
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