
Determinació de llindars de pluja desencadenants d’esllavissades a Catalunya.  II-OBJECTIUS 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-OBJECTIUS 



Determinació de llindars de pluja desencadenants d’esllavissades a Catalunya.  II-OBJECTIUS 
 

6 

II. OBJECTIUS 

Els objectius de la tesina es resumeixen en els següents punts: 

a) demostrar la relació entre la precipitació i la formació (o reactivació) 
d’esllavissades. 

b) identificar la possible relació entre les característiques de la pluja 
(intensitat, durada, pluja antecedent,etc), les característiques del sòl  i el tipus 
d’esllavissada.  

c) identificar llindars de pluja que justifiquin l’aparició d’esllavissades, per les 
diverses regions de Catalunya estudiades: Baix Llobregat-Anoia, Conca de 
l’Alt Llobregat, Pirineu Occidental, Conca de Tremp i Conca de l’Alt Segre.  

d) determinar els períodes de retorn de les pluges crítiques que donen lloc a 
les esllavissades, en diverses zones de Catalunya i, per tant, avaluar la 
probabilitat d’ocurrència de les esllavissades. 

e) Finalment, elaborar una base de dades d’esllavissades que permeti 
escometre aquesta mena d’estudis en el futur amb més informació.  

A continuació es resumeixen els passos seguits per tal d’assolir els objectius 
plantejats anteriorment. 

1. Recerca bibliogràfica d’informació relacionada amb el tema d’estudi 
per tal de poder emprendre aquest estudi amb la informació mínima 
necessària. 

2. Cercar informació sobre els moviments de massa que han tingut lloc a 
Catalunya. Aquesta recerca ha de tenir una component bibliogràfica i 
una altra d’estudi de camp que acabi de complementar la primera. 

3. Crear una base de dades referents a esllavissades assequible i de fàcil 
accés amb tota aquella informació obtinguda en la fase de recerca.  

4. Destriar aquelles esllavissades que són susceptibles d’estudi d’aquelles 
que no ho són. 

5. Seleccionar, obtenir i depurar les dades pluviomètriques d’aquelles 
estacions que serviran per fer l’estudi de la resposta hidrològica de les 
esllavissades.  

6. Vincular cada una de les esllavissades a una estació pluviomètrica 
amb un registre pluviomètric el màxim antic i complet possible per tal 
d’obtenir la història hidrològica de cadascuna de les vessants d’estudi. 

7. Associar a cada una de les esllavissades una data coneguda,  
deduïda o re-interpretada de formació o reactivació de la mateixa 
per tal de poder dur a terme un posterior estudi de llindars. 
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8. Determinar un llindar pluviomètric o condicions pluviomètriques les 
quals donen lloc a desestabilitzacions de vessants. Caldrà per això, fer 
èmfasi en l’estudi de les pluges antecedents. 

9. Determinar si hi ha  vincles directes entre  el tipus de desestabilització 
dels  vessants, la litologia dels mateixos i les condicions hidrològiques 
que l’hagin originat. 

10.  Comprovar  la solidesa dels llindars i la seva fiabilitat en base a un 
estudi històric. 

11. Determinar la probabilitat d’ocurrència o període de retorn dels llindars 
i per tant, de les esllavissades.  

12. Establir uns paràmetres normalitzats o índex de pluviometria per a cada 
una de les esllavissades per tal de poder comparar els comportaments 
hidrològics de les regions i, alhora, de les diferents tipologies de 
moviments. 

13. Proposar recomanacions per tal millorar el coneixement de les 
relacions entre les pluges i la formació esllavissades. 

A continuació es mostra un diagrama de flux que el que procura és aclarir 
el procediment mencionat anteriorment.Un procedeiment en què 
s’aprofuncirà amb deteniment a l’apartat de Metodologia i al de 
resultats. 
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Figura I- 1: Diagrama de flux on es representen les tasques dutes a terme per assolir els objectius plantejats. 


