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Els moviments de massa, formen part d’aquells fenòmens naturals que comporten un risc a 
nivell social  i amb els quals la població ha de conviure en el dia a dia. Entre aquests 
fenòmens destaquen els terratrèmols, els allaus nivals, huracans, les avingudes i riuades fruit 
de forts aiguats i els moviments de masses o esllavissades entre d’altres. Tots ells, fenòmens 
amb conseqüencies sovint catastròfiques i en certs casos, fins i tot tràgiques a nivell de danys 
materials i humans. 

Davant aquests fenòmens, l’home difícilment pot evitar-ne els seus efectes donat el seu 
caràcter extrem, però sí que en canvi, pot procurar d’atenuar-lo preveient-lo amb 
antel.lació. Així com els danys materials es poden atenuar mitjançant obres de contenció 
(dics, motes, embassaments de laminació, estructures de protecció en carreteres, o difusors 
d’energia en torrents...)  els danys humans, tan sols poden evitar-se amb previsió i antel.lació.  

De la mateixa manera que es poden preveure els desbordaments de rius en base a models 
meteorològics, també s’han de poder preveure els moviments de masses que es poden 
desencadenar en una regió determinada. Per això s’ha de poder establir un model que 
avaluï  el risc existent d’esllavissades en una determinada regió i, a partir d’aquest, activar o 
no un sistema d’alerta. 

Aquesta tesina tracta d’abordar l’estudi de llindars de pluja  que desencadenen 
esllavissades a diverses regions de Catalunya: Baix Llobregat-Anoia, Conca de l’Alt 
Llobregat, Conca de Tremp, Pirineu Occidental i Conca de l’Alt Segre. Aquest estudi s’ha fet 
a nivell regional donada la gran diversitat d’unitats geomorfològiques, litologies i orografies 
de Catalunya.  

Per a realitzar aquest estudi s’ha dut a terme una recerca d’informació d’esllavissades 
transcorregudes al llarg de la història. Aquesta fase cal dir que ha estat una de les tasques 
més problemàtiques, en tant que la informació existent documentada és molt escassa. Per 
això ha calgut fer no només una recerca bibliogràfica, sinó que també ha calgut desplaçar-
se a diversos municipis per tal de consultar informes geotècnics o bé documents dels arxius 
municipals que fessin referència a les diferents esllavissades. La tasca de recerca 
d’informació però continua amb la cerca d’informació pluviomètrica representativa de les 
regions d’estudi. 

Un cop obtinguda tota la informació necessària s’ha creat un inventari d’unes 220 
esllavissades mitjançant Microsoft Access. D’aquestes 220 esllavissades tan sols unes 88 
esllavissades han pogut ser analitzades des del punt de vista hidrològic. A partir de la 
informació sobre els diversos moviments de massa i sobre la pluviometria, s’ha pogut dur a 
terme l’estudi per determinar els llindars a la regió del Baix Llobregat-Anoia i la regió de la 
Conca de l’Alt Llobregat.  Pel que fa a la resta de regions no s’ha pogut determinar aquest 
llindar donada l’escassetat de dades. 

Finalment, a part de la determinació dels llindars de pluja, s’ha tractat, per una banda, 
d’estimar la probabilitat d’excedència dels mateixos mitjançant una distribució d’extrems 
Gumbel. D’altra banda, l’estudi inclou un estudi comparatiu per regions i per tipologies de 
trencament basat en la comparació de diferents índex normalitzats. Ja per acabar, es 
donen algunes recomanacions per tal d’orientar futures investigacions en aquest mateix 
camp.     


