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III.METODOLOGIA 

En aquest apartat s’exposen els passos seguits per tal d’assolir els objectius 
anteriorment plantejats i arribar, per tant, a uns resultats finals a partir dels 
quals poder extreure conclusions. 

1. CREACIÓ DE LA BASE D’ESLLAVISSADES. 

La creació de la base d’esllavissades a Catalunya és un punt fonamental de 
la tesina ja que sense aquesta és impossible assolir els objectius plantejats. Per 
tal de fer un estudi hidrològic d’esllavissades, en primer lloc, cal saber, com a 
mínim, quines esllavissades s’han donat al llarg de la història, on, i quan. 
Aquesta informació bàsica, aparentment senzilla, resulta ser escassa, no 
sempre documentada i en alguns casos deduïda a partir de testimonis orals 
no del tot fiables. 

A part però d’aquesta informació bàsica, cal també informació sobre la 
litologia del terreny, l’edat geològica, la ubicació precisa, les causes 
desencadenants del moviment, les conseqüencies del moviment, la 
metodologia emprada per tal d’obtenir aquestes dades... 

A continuació es presentaran les fonts d’informació a partir de les quals s’ha 
pogut obtenir base de dades que presentem a l’annex i que conté més de 
220 esllavissades. Finalment, s’explica com s’ha organitzat la base per tal que 
aquesta sigui pràctica i útil a l’hora de consultar. 

1.1 FONTS D’INFORMACIÓ 

La base de dades s’ha creat a partir de les següents fonts d’informació: 

a)  Bibliografia especialitzada 

La primera tasca a nivell de recerca d’informació fou el buidat de 
bibliografia especialitzada. D’una banda, els sis simposis nacionals de talusos 
i vessants inestables i de l’altra, el tercer volum de la “Història natural dels 
països catalans” . 

En buscar la informació a la bibliografia mencionada, en primer lloc, es feia 
una tria amb un criteri estrictament geogràfic: tan sols es recollien aquells 
moviments de massa ubicats a Catalunya, Pirineu Català, Andorrà i 
Aragonès i de la Catalunya Nord. En segon lloc, un dels altres criteris de 
selecció era la naturalesa de l’esllavissada: tan sols es recollia informació 
d’aquelles esllavissades naturals (no en desmunts) les causes de les quals no 
podien ser atribuïdes a l’acció humana. A continuació, un cop feta una 
primera tria, es recollia tota aquella informació que pogués ser d’utilitat per a 
la tesina: tipologia de moviment, ubicació, data, litologia, edat geològica, 
causes, conseqüències, etc. Això obligava a destriar molta de la informació i 



Determinació de llindars de pluja desencadenants d’esllavissades a Catalunya.  III-METODOLOGIA 
 

11 

en molts casos, la informació estrictament útil per a la tesina era nul·la o molt 
escassa. 

Cal dir, a més, que un dels principals inconvenients detectats a l’hora de 
realitzar la recerca bibliogràfica va ser el fet que la majoria de moviments 
catalogats s’ubicaven al Pirineu.  Aquest inconvenient va ser el que obligà a 
trobar altres fonts d’informació que permetessin obtenir dades d’altres 
regions de Catalunya. Aquest factor va comportar sortir al camp i realitzar un 
treball de recerca en diferents municipis. Aquest treball s’explicita a 
continuació. 

b)  Visites a arxius municipals i serveis tècnics d’ajuntaments. 

-Acotació del camp d’estudi. 

Inicialment, la idea era recórrer aquells municipis catalans on es tingués 
constància d’esllavissades i inestabilitat de vessants. Els municipis a visitar 
però, al final es van acotar a la regió anomenada “Baix Llobregat-Anoia” 
donada la proximitat de la zona i al fet de veure que el volum de feina, en el 
cas d’abraçar tots els municipis afectats per esllavissades a Catalunya era 
inabastable. A partir d’aquest instant la tesina prenia un caire d’estudi més 
local i no tan general com es pretenia inicialment: en total s’estudiarien 5 
regions catalanes: regió del “Baix Llobregat-Anoia”, “Pirineu Occidental”, 
“Conca de l’At Llobregat” “Conca de l’Alt Segre” i “Conca de Tremp”. 
Diguem que l’estudi esdevé un estudi pilot que es pot repetir posteriorment 
en diverses regions del territori català. 

-Recerca d’informació en els municipis de la regió de “Baix Llobregat-Anoia”. 

De cara a poder seguir amb la recerca d’esllavissades, es va enviar un seguit 
d’instàncies als municipis de Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Esteve 
Sesrovires, El Papiol i Castellbisbal. Municipis dels quals es tenia constància de 
problemàtiques relacionades amb inestabilitats de vessants. El model 
d’instància enviat s’adjunta a continuació a tall d’exemple. 
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Figura III- 1: Model d’instància enviada als municipis.



Determinació de llindars de pluja desencadenants d’esllavissades a Catalunya.  III-METODOLOGIA 
 

13 

La dificultat de trobar informació transcendent de cara als objectius de la 
tesina, no deixa de ser-hi present als ajuntaments, i això es deu a diversos 
motius: 

- No tots ajuntaments es mostren amb la mateixa voluntat de 
col·laboració. N’hi ha que des d’un bon inici obren les portes dels 
arxius municipals i donen hora de visita amb els serveis tècnics 
mentre que n’hi ha d’altres que curiosament neguen l’existència 
de la problemàtica, quan se sap per altres fonts, que la 
problemàtica hi és encara present.  

- En molts casos, els ajuntaments tampoc tenen una informació 
concisa d’esllavissades, donada, d’una banda, una manca de 
traspàs d’informació d’antics càrrecs a nous càrrecs interns i, de 
l’altra, un desconeixement per part dels tècnics de l’ajuntament 
de l’existència d’aquest tipus de documentació als seus arxius. 
Seria el cas de l’ajuntament de Gelida, en què la persona 
encarregada dels serveis tècnics tan sols tenia constància d’una 
esllavissada al “Camí del Racó”  el 1968 quan ell “encara anava 
amb pantalons curts”. Posteriorment, ell mateix ens comunicava al 
cap d’uns dies, que havien trobat un informe geotècnic d’un altre 
moviment de masses al “Serralet” que datava del 1972. Tant bon 
punt els ajuntaments donaven a conèixer la presència d’informes 
o documentació d’algun tipus, aquesta s’anava consultar i se 
n’extreia la informació d’interès.   

- Els documents històrics dels anys 60 i 70 consultats als arxius 
municipals: cartes de pagesos demanant subsidis per destrosses 
ocasionades per riuades i temporals, informes de l’ajuntament per 
avaluar els danys causats pels aiguats, Butlletins Oficials de 
l’època, cartes de l’alcalde i dels regidors...Tots ells són documents 
de caràcter no tècnic. Això limita molt el volum d’informació a 
extreure i la seva utilitat ja que difícilment es pot saber si 
l’esllavissada era natural o no, si els desperfectes eren causats pels 
aiguats o les esllavissades entre d’altres indefinicions. Finalment, 
amb prou feines s’extreien la data i l’indret on s’havien produït les 
esllavissades. 

- Pel que fa als informes geotècnics consultats, aquests donaven 
molta informació tècnica sobre la litologia, les característiques 
geomecàniques del terreny, plànols, etc. Però en molts casos no 
s’explicitava la data exacta de l’esllavissada. Això obligava a llegir 
entre línies els informes i extreure una possible data de formació o 
reactivació de l’esllavissada, que en part es podia relacionar amb 
la data de l’informe geotècnic en qüestió.  

- En d’altres casos, s’ha hagut de recórrer a la memòria històrica 
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dels habitants del municipi. En alguns casos ha calgut preguntar  a 
la gent del municipi que tingués constància d’una esllavissada 
sobre la data de les mateixa. Tot i així aquesta informació 
acabava no sent de gaire utilitat ja que en molts casos era 
contradictòria. Seria el cas de l’esllavisssada de “la Timba” a Sant 
Sadurní d’Anoia. L’ajuntament no sabia del cert quan es va 
produir l’esllavissada. Per tant calia buscar un altre camí per 
conèixer-la. A partir d’aquest moment va ser qüestió d’enquestar 
la gent que vivia al carrer adjacent a “la Timba”. Molta de la gent 
enquestada era nouvinguda i per tant no sabia res de 
l’esdeveniment. Finalment, varem trobar un veí que ens va aportar 
informació interessant de cara a l’estudi. Segons aquest veí, 
l’esllavissada va tenir lloc el 1960. Malgrat tot, ell mateix va facilitar 
el contacte amb un historiador del municipi, que per contra, 
afirmava que l’esllavissada havia tingut lloc de forma progressiva 
cada cop que la riera L’Avernó experimentava crescudes fortes. 
Aquest doncs és un exemple de com de contradictòria pot arribar 
a ser la informació sobre el tema tractat.  

Finalment, l’altra font d’informació de gran valor va ser l’extreta a partir 
d’una visita de camp amb el regidor d’urbanisme de Castellbisbal. El regidor, 
 geòleg de professió mostrava molt d’interès amb el tema tractat a la tesina i 
va ser ell el que va suggerir de fer una visita de camp per anar a visitar les 
diverses esllavissades que havien tingut lloc al municipi. La major part 
d’aquestes esllavissades eren esllavissades que havien tingut lloc entre 
octubre i desembre de 1996 però tot i així, la informació extreta era de gran 
interès donat el coneixement exhaustiu que tenia del terreny. Segons el 
regidor, els problemes d’inestabilitat de vessants a força indrets de 
Castellbisbal es donen quan plou intensament, la reacció sol ser immediata 
tot i la naturalesa dels materials afectats, essencialment argiles. Tot i la 
naturalesa del material però, aquests presenten un alt grau de fissuració que 
permet la ràpida infiltració de l’aigua i, per tant, un brusc augment de les 
pressions intersticials.  La visita va permetre també fotografiar les esllavissades 
i els indrets afectats i, alhora, enriquir la base de dades. De cara a 
esllavissades anteriors al 1996, se’ns va adreçar al tècnic de Cultura de 
l’Ajuntament de Castellbisbal. Aquest ens facilità la següent cita “El 1953 hi 
va haver un esllavissament de terres, prop del Raval, el qual deixà al 
descobert, sota una petita bauma, un parell d'esquelets molt deteriorats, 
amb restes de ceràmica local cuita a la foguera.” 

Tal i com es pot apreciar, la informació obtinguda directa del terreny o dels 
municipis és una informació que, en molts casos és difícil de tractar. Tot i així, 
s’ha procurat d’aprofitar al màxim donada l’escassetat de dades. 

Malauradament també hi ha certs arxius municipals als quals no s’hi ha 
pogut accedir, com seria el del Papiol i això fa que moltes dades es perdin. 
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c)  Dades del Departament d’Enginyeria del Terreny de la UPC 

El personal del Departament també ha estat font d’informació 
d’esllavissades. El fet d’haver tractat el tema durant anys i haver trepitjat 
moltes de les esllavissades catalogades, ha permès anar completant la base 
de dades. 

d)  Consulta d’Hemeroteca. 

Fins ara, la informació extreta de les fonts anteriors, tenia com a finalitat 
nodrir una base d’esllavissades a partir de la qual poder estudiar el 
comportament del terreny enfront unes condicions hidrològiques donades i 
extreure, finalment, uns llindars pluviomètrics que actuessin com a 
desencadenants de la desestabilització. 

La informació extreta d’hemeroteca té com a finalitat principal donar pes o 
no als llindars trobats. En apartats posteriors s’aclarirà millor el mètode seguit 
però, a grans trets, el que s’ha volgut corroborar és què succeeix amb 
aquelles dates en les quals se superen els llindars de pluja crítica per la 
formació d’esllavissades i no es té constància de cap moviment. Això ens 
duu a consultar l’hemeroteca. En el cas de trobar referències a moviments 
de massa en aquestes dates, els llindars obtinguts prendran força mentre 
que, si no és el cas, això podria ser degut a que els moviments hagin passat 
desapercebuts però també a que els llindars no siguin prou representatius. 
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1.2 LA BASE DE DADES. 

Com ja s’ha dit abans, les esllavissades inventariades són més de 220. Això 
obliga a tractar un notable volum d’informació i aquesta s’ha de tractar de 
forma àgil, organitzada i segura (evitant perdre dades o possibles 
confusions). A més, aquesta informació ha de poder ser tractada i 
compatible amb software divers: fulles de càlcul, processadors de text...  

L’objectiu de la base d’esllavissades no és crear una base de dades 
complexa, sinó una base de dades de fàcil d’utilitzar i alhora, que permeti 
introduir i obtenir les dades de forma ràpida i organitzada. Així aquesta podrà 
ser utilitzada per qualsevol i alhora, ampliada.   

Els avantatges de la base de dades són, d’una banda l’organització per 
taules. Això permet que les dades d’aquesta siguin fàcilment incorporades a 
d’altres bases de dades. D’altra banda, l’alta compatibilitat entre programes 
de Microsoft Office, permet bolcar i tractar de forma fàcil i segura dades 
provinents d’Access a Excel i altres programes de càlcul i a la inversa. Això és 
d’ajuda fonamental donat que l’estudi pluviomètric es realitzarà amb fulls de 
càlcul de Microsoft Excel.  

A continuació hi ha un apartat d’introducció a les bases de dades i com 
aquestes s’estructuren. Posteriorment, s’entra en detall en la informació que 
conté aquesta i com aquesta es pot introduir de forma més ràpida i còmoda 
gràcies al formulari. 

1.2.1  Introducció a les bases de dades  

Així doncs, degut a la importància que té el concepte de base de dades en 
aquest treball, es creu oportú realitzar-ne una petita introducció explicant les 
seves principals característiques. Per començar, es mostra una definició 
general del seu concepte:  

“Una col·lecció d’un o més arxius de dades, emmagatzemats en una forma 
estructurada i que conté informació no-redundant, de manera que les 
relacions que existeixen entre els diferents ítem o conjunts de dades poden 
ser utilitzats pel sistema de gestió (SGBD) per manipular o recuperar els 
mateixos” Bosque (1997). 

D’altra banda un sistema de gestió de bases de dades es defineix com: “Un 
programa d’ordenador per l’emmagatzematge, manipulació (edició) i 
recuperació d’informació d’una base de dades” Bosque (1997). 

Les principals característiques d’una base de dades es poden resumir dient 
que les tècniques d’aquestes es desenvolupen amb l’objectiu d’integrar la 
informació del sistema per evitar redundàncies sense que es perdin les 
diferents perspectives que hi tenen els usuaris, i que les eines de software que 
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es construeixen per aplicar aquestes tècniques han d’assegurar la 
independència, la integritat i la seguretat de les dades (Grau, A. , 2003).  

En l’organització de qualsevol base de dades és necessari distingir entre 
l’organització física (localització dels diferents arxius que la formen en els 
dispositius d’emmagatzematge) i el disseny lògic (es refereix a les relacions 
entre el conjunt de dades emmagatzemades en la base).  

A l’hora de dissenyar una base de dades, el primer punt important a realitzar 
és una anàlisi prèvia de la informació que s’hi inclourà, en especial per definir 
conceptualment les relacions entre els diversos elements que la integren. 
Existeixen moltes maneres de dur a terme aquesta anàlisi, però el model més 
utilitzat és l’anomenat entitat- relació, el qual utilitza els següents elements:  

-Entitats: elements rellevants per la base de dades que es va a elaborar.  

-Atributs: característiques o variables associades a cada entitat.  

-Relacions: mecanismes que permeten relacionar unes entitats amb altres. 
Permeten modelar i representar qualsevol tipus de situació i de interacció 
entre dues entitats.  

Tots aquests elements poden formar part de diferents tipus de bases de 
dades  

adequades per gestionar la informació temàtica que manipula un SIG 
vectorial.  

Existeixen diferents modalitats que es poden utilitzar en un SIG:  

- Tabular o d’arxiu simple.  

- Jeràrquica.  

- En xarxa.  

- Relacional.  

- Orientada a objectes.  

A continuació s’expliquen les bases de dades de tipus relacionals ja que és el 
que s’ha utilitzat en aquesta tesina i degut també a que és la més utilitzada 
en els SIG comercials.  

En les bases de dades relacionals, la informació s’organitza en un conjunt de 
taules que tenen assignat un nom exclusiu. En aquestes taules s’hi 
representen tan les entitats com les relacions; els registres (files) es refereixen 
a entitats del mateix tipus i els camps (columnes) als diferents atributs 
temàtics associats a cada entitat.  
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Normalment, una base de dades està formada per moltes taules, cada una 
de les quals ha de ser un conjunt únic, és a dir, no pot existir cap taula amb 
dues files o dues columnes iguals, però les diferents taules es poden 
relacionar entre elles. Per realitzar aquestes relacions, és necessari que una 
de les columnes de cada taula constitueixi un atribut especial: l’identificador 
de registre que serà únic per cada registre i que no pot eliminar-se de la 
taula, aquest identificador rep el nom de clau primària.  

Els valors de la clau primària seran per definició irrepetibles i no podran ser 
nuls.  

Aquest camp identifica de forma única cada una de las entitats de la taula i 
permetrà relacionar-les amb altres mitjançant la clau externa. Aquesta, és 
una columna que defineix com es relacionen les taules. La clau externa es 
refereix a una clau primària d’una altra taula, és a dir, les dades que conté 
aquesta columna en una taula sí poden repetir-se o ser nuls, però han de ser 
del mateix tipus que els de la clau primària de la taula amb la que es fa la 
relació.  

Existeixen tres tipus diferents de relacions:  

- Relació un a un: en aquesta relació un registre de la taula només es pot 
relacionar amb un registre d’una altra.  

- Relació un a varis: és el tipus de relació més comú. És quan un registre 
d’una taula es pot relacionar amb varis d’una altra.  

- Relació varis a varis: varis registres d’una taula poden estar relacionats amb 
varis registres de l’altre taula i viceversa.  

Els avantatges d’una base de dades relacionals són vàris:  

- El seu disseny es basa en fonaments teòrics importants, fet que ofereix una 
major confiança en la seva capacitat d’evolucionar.  

- És molt fàcil de posar a punt.  

- És molt flexible, és a dir, es poden afegir noves taules i noves relacions sense 
cap problema.  

- Existència de llenguatges de consulta específics; el més extens i considerat 
l’estàndard per la manipulació de les bases de dades relacionals és el SQL ( 
Structured Query Language).  

- El tractament de les dades és fàcil i ràpid.  

Finalment, es resumeixen els punts més importants a tenir en compte a l’hora 
de dissenyar una base de dades.  
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Abans de començar a dissenyar-la i a entrar-hi informació, cal tenir clar i en 
ment com ha de ser la BdD: què se’n vol extreure, quina classe de informació 
es té per entrar, com es vol entrar, quins resultats es necessiten (tant visuals 
com impresos) i qui la farà servir.  

Tot i que el gestor de bases de dades Microsoft Access és un sistema obert, és 
a dir, que es poden fer retocs a posteriori, en una base de dades relacional 
sovint passa que depenen de com es dissenyi, pot ser que sigui força difícil 
fer-hi una modificació que no s’havia pensat prèviament. Així doncs, és de 
gran ajuda esquematitzar el problema sobre paper. Per tal de garantir una 
gestió efectiva és molt important estructurar bé la base de dades, en 
particular planificar correctament les taules, tant els camps que la formaran 
com les relacions entre elles.  

1.2.2 Introducció a MICROSOFT ACCESS 2000.  

MICROSOFT ACCESS és una sistema d’administració de bases de dades 
relacionals, és a dir, és un sistema que emmagatzema i recupera informació 
d’una base de dades d’acord amb les relacions establertes per l’usuari.  

Una base de dades de Microsoft Access està formada per les taules que 
contenen les dades però també per tots els objectes relacionats que 
s’utilitzen per gestionar-les: consultes, formularis i informes, entre d’altres.  

Així doncs, els principals objectes que formen una base de dades en 
Microsoft Access són (Oliveras, 1999):  

- Taules: lloc on estan definides i emmagatzemades les diferents dades. S’hi 
pot entrar, modificar, eliminar o consultar informació.  

- Consultes: a on estan guardades les preguntes o consultes que es fan a una 
o varies taules per tal de recuperar informació seleccionada o filtrada.  

- Formularis: són les pantalles utilitzades per a entrar, modificar, eliminar o 
consultar informació a les taules. És un disseny de pantalla fet a mida.  

- Informes: són els diferents tipus de llistats, tant per pantalla com per 
impressora, que es necessiten fer.  

- Pàgines: permet crear pàgines Web que contindran connexió a una base 
de dades, de forma que tenint-la en un servidor d’internet, els usuaris podran 
fer-hi consultes.  

- Macros: són un conjunt d’accions que es vol que s’executin en un moment 
donat.  

- Mòduls: són el conjunt de procediments, o petits programes, que estan 
escrits en llenguatge VisualBasic, que serveixen per a donar més potencialitat 
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a les aplicacions de Microsoft Access.  

Durant la realització d’aquesta tesina, l’objecte amb el que més s’ha 
treballat, a part de les taules, ha estat amb el formulari. Aquests 
principalment permeten:  

- Presentar les dades amb un disseny personalitzat.  

- Controlar l’entrada i visualització de les dades.  

- Mostrar dades de varies taules al mateix temps.  

A part del formulari, en aquesta tesina, és d’especial importància 
l’elaboració de l’Informe ja que gràcies a aquest es pot presentar la 
informació recollida de forma personalitzada i organitzada de les diferents 
taules. 

1.3 INFORMACIÓ DE LA BASE D’ESLLAVISSADES. 

La informació recollida a la base de dades s’estructura en 7 blocs: 

A. Dades identificatives: són aquelles que permeten identificar de forma 
biunívoca cadascuna de les esllavissades: l’ID identificador, i la 
denominació de l’esllavissada. 

B. Dades geogràfiques: fan referència a la geografia i ubicació de 
l’esllavissada. Aquestes són: regió d’estudi, Municipi o població, 
comarca, ubicació o indret. 

C. Dades geològiques: són aquelles que fan referència a aquells aspectes 
geològics  que puguin ser representatius de cara a l’estudi com serien 
la unitat geomorfològica de l’indret,la tipologia de moviment del 
vessant, la litologia i l’edat geològica.  

D. Dades cronològiques: any de reactivació o desencadenament, data 
orientativa, data d’estudi i metodologia emprada per obtenir la 
cronologia. 

E. Dades pluviomètriques: Aquelles dades provinents dels registres 
pluviomètrics de diferents pluviòmetres que són d’interès de cara a 
l’estudi: pluviòmetre de referència i pluja en 24h de la data de 
l’esllavissament. En alguns casos també s’especifica la pluja prèvia 
acumulada. 

F. Dades descriptives: Aquelles dades que fan referència a tota la 
informació de caire descriptiu de l’esdeveniment: dimensions, causes, 
conseqüències i altres aspectes a considerar. 

G. Dades referents a les fonts d’informació: referències bibliogràfiques o 
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referències a la font consultada per obtenir la informació. 

A continuació s’entra en detall en cadascun dels blocs. 

A. Dades identificatives 

-ID: nombre que genera i assigna Microsoft Access de forma automàtica a 
cada nou registre de dades.  

-Denominació: nom únic i exclusiu que s’assigna  a cada esllavissada. Aquest 
s’ha generat a partir del nom de la localitat o indret on s’ha produït 
l’esllavissada d’un codi alfanumèric constituït per un número i una lletra. El 
número fa referència a una esllavissada en un punt determinat de la localitat 
o indret i la lletra fa referència a la reactivació de l’esllavissada en aquest 
punt. 

Exemple 1: ID 56 - Denominació: Castellbisbal 05b. Aquesta 
esllavissada es va produir al municipi de Castellbisbal, a l’octubre 
de 1996, al Polígon residencial de Costablanca i és la reactivació 
d’una antiga esllavissada, Castellbisbal 05a produïda al mateix 
polígon residencial el febrer de 1996.   

Exemple 2: ID 52 -  Denominació: Castellbisbal 02. Esllavissada 
també produïda al municipi de Castellbisbal però al revolt del 
carrer Bellavista. El fet que no contingui lletra implica que no se’n 
coneix cap reactivació prèvia ni posterior. 

Cal dir que el criteri de nomenclatura es va escollir a l’inici de la tesina, sense 
saber quina seria la naturalesa de la informació a recopilar. Posteriorment,  
veient que aquesta, era confusa, s’ha optat, en molts casos,  per no 
especificar la lletra.  

B. Dades geogràfiques 

-Regió d’estudi 

La regió d’estudi no és en si una dada geogràfica però sí una dada de 
caràcter espaial que en aquest treball cobra una forta rellevància. Per regió 
d’estudi s’entén una agrupació de localitats i indrets  relativament propers 
entre ells en els quals s’han produït moviments de massa que  poden 
associar-se a un mateix llindar pluviomètric. Això comporta que les localitats i 
indrets que configuren una mateixa regió han de presentar, per a un mateix 
tipus d’esllavissada (despreniment, corrent d’arrossegalls, lliscament, colada 
de terres, etc), unes característiques semblants quant a litologia, 
comportament geomecànic, règims hidrològics...  

La definició de regions d’estudi és fonamental per tal de poder tenir mostres 
de dades representatives des del punt de vista estadístic. Així com no es 
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poden determinar llindars pluviomètrics a partir de casos aïllats 
d’esllavissades, sí que és plantejable a nivell regional. 

El treball en qüestió doncs, tractarà el fenomen d’inestabilitat de vessants des 
d’un punt de vista no local, sinó global o  regional. D’aquesta manera, es 
podrà realitzar un estudi comparatiu entre regions. 

Les regions d’estudi són:  1) Baix Llobregat-Anoia 

 2) Conca de l’Alt Llobregat 

 3) Conca de Tremp 

 4) Conca de l’Alt Segre 

 5) Pirineu Occidental 

 

-Municipi o Població 

La major part dels moviments s’associen a una població o a un municipi. Hi 
ha moviments però que en ubicar-se en zones d’alta muntanya, on els límits 
municipals no ens són prou coneguts, no s’especifica.  

-Comarca 

-Ubicació o indret 

Aquesta és una relativament important ja que és la que dóna una informació 
més concreta de la ubicació exacta del moviment en un municipi o 
població determinada. Gràcies a aquesta dada es pot saber si hi ha 
esllavissades que són reactivacions d’altres que s’haguessin donat en un 
passat. Tot i així, aquesta és una dada que no se sol trobar amb freqüència. 

C.Dades geològiques 

-Unitat geomorfològica de l’indret: 

 Aquesta fa referència a les diferents unitats geomorfològiques dels Països 
Catalans. Aquesta dada convé contemplar-la a l’hora de comparar les 
diferents regions d’estudi. Les unitats geomorfològiques tenen 
característiques de relleu comunes, formacions geològiques de gran extensió 
i un mateix règim pluviomètric. Les unitats geomorfològiques principals a 
Catalunya són: Pirineu Axial, Prepirineu, Conca de Tremp, Depressió de l’Ebre, 
Depressió Central Catalana, Serralada Prelitoral, Depressió Prelitoral , 
Serralada Litoral i la Serralada Transversal. 

A continuació s’adjunten les figures corresponents a les unitats 
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geomorfològiques catalanes segons la classificació d’Oriol Riba.  

 

  

 

Figura III- 2: Unitats geomorfològiques de Catalunya segons Oriol Riba(1979) 

-Tipologies de moviments de vessants. 

En aquest punt apareix el concepte de tipologia d’esllavissada; no tots els 
moviments de vessant presenten un mateix mecanisme generador de 
moviment. Podem parlar de lliscaments, despreniments, colades de terres, de 
fang, de corrents d’arrossegalls, etc. La seva classificació depèn de factors 
com el seu mecanisme de trencament, de progressió, propietats del material 
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mobilitzat, etc. Cadascuna d’aquestes tipologies presenta un mecanisme de 
trencada diferent i una cinemàtica particular. 

Aquesta tesina tractarà, en part, tracta de buscar relacions entre la tipologia 
de moviment i el seu comportament enfront certes condicions 
pluviomètriques. Així, es creu convenient destinar un espai a continuació per 
a descriure i remarcar les caracterítiques de cadascuna de les tipologies de 
moviments de vessant. Per això es farà referència a la classificació 
proposada  per Corominas i García Yagüe (1997) basada en els estudis de 
Varnes (1978), Cruden i Varnes (1996) i la de Hutchinson (1988). 

Quan es fa referència a fenòmens d’inestabilitat de vessants se’n poden 
distingir  tres fases principals:  a)la fase prèvia a la ruptura, habitualment de 
llarga durada. Aquesta és una fase en la qual es donen petites 
deformacions, sovint imperceptibles. La superfície de separació entre masses 
en moviment i la resta del terreny  no ha arribat a desenvolupar-se per 
complet. b)fase de ruptura, generalment caracteritzada per la formació 
d’una superfície o zona de cisalla contínua al terreny amb moviments des de 
molt lents a extremadament ràpids. c)fase de post- ruptura en què segons les 
característiques morfològiques (topogràfiques) el moviment és capaç de 
desenvolupar un mecanisme de propagació diferent a l’inicial. Aquesta fase 
es propaga fins que es produeix el reajust de la massa desplaçada  i el 
moviment s’atura. En ocasions el moviment pot veure’s reactivat. Les lleis de 
comportament i fenòmens mecànics que regeixen cadascuna de les fases 
són completament diferents. 

Els mecanismes bàsics de ruptura a grans trets són: cisalla, tracció, flexió, 
bolcada, fluència i col·lapse estructural. L’anàlisi un cop té lloc la ruptura i el 
reajust de massa és una anàlisi cinemàtica en què el que s’ha de tenir 
present són les característiques del recorregut, la reducció de les propietats 
resistents de la massa desplaçada, la presència d’aigua i  d’obstacles. 

Quant als materials totes les classificacions de moviments consideren el tipus 
de material implicat. Tant Varnes (1978) com Hutchinson (1998) distingeixen 
entre substrat rocós, arrossegalls i terra. La diferència entre arrossegalls i terra 
la trobem en la granulometria. Cruden i Varnes (1996) consideren detritus  un 
sòl que conté una proporció d’entre el 20 i el 80% de partícules amb 
diàmetre major als 2mm (límit superior de la mida de la sorra).  Mentre que 
per terra consideren que conté el 80% i més de partícules amb diàmetre 
menor a 2mm. En aquest cas, quan el contingut de llims i argiles és majoritari, 
es parla de fang.   

Les classificacions de moviments de vessant més acceptades es basen en les 
caracterítiques cinemàtiques del moviment, és a dir, no a partir del mode de 
trencament, sinó en base al moviment originat  un cop succeïda la ruptura.  

Totes les classificacions coincideixen en l’existència d cinc mecanismes 
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principals: caigudes, bolcades, lliscaments, expansions laterals i fluxos. En la 
classificació emprada s’afegeixen dos moviments més:  moviments 
complexos i un altre que inclou deformacions sense que aquestes arribin a la 
ruptura. 

 

Taula III- 1: Classificació simplificada dels moviments de massa  segons Varnes (1978). 

 

Taula III- 2: Classificació dels moviments de massa  segons Corominas 

De cara a la descripció dels diversos moviments només s’entrarà en detall 
amb aquells que poden associar-se de forma directa o indirecta a les 
condicions pluviomètriques i per tant, són objecte d’estudi de la tesina. Les 
descripcions de moviments que segueixen a continuació són un resum de 
l’article “Tipos de rotura en laderas y taludes” (Corominas, 2004). 

a) Despreniments: Separació d’un tros de sòl o roca d’una paret molt dreta, 
tot descrivint una trajectòria amb caiguda lliure en part del seu recorregut. El 
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bloc caigut, un cop ha entrat en contacte amb el terreny, segueix el seu 
recorregut rebotant, rodolant o lliscant, fins a la seva aturada.   

 

Figura III- 3:Esquema de Despreniment 

b) Bolcada:  Rotació cap endavant i l’exterior del vessant, d’una massa de 
roca o sòl. L’eix de rotació se situa sota el centre de gravetat de la massa 
inestable. La força desestabilitzadora és la gravetat així com l’empenta 
exercida pel terreny adjacent, l’aigua o el gel en esquerdes. 

 

Figura III- 4: Mecanismes de bolcada: per flexió i per desplom (Corominas  i García Yagüe, 
1997) 

c) Lliscament:Moviment d’una massa de sòl o roca, que té lloc per una o més 
superfícies de trencament o per una zona relativament prima amb intensa 
deformació de cisalla. La forma de la massa desplaçada es manté a grans 
trets. Segons la geometria del trencament els lliscaments poden ser 
rotacionals, quan el moviment segueix una superfície de trencada corba i el 
terreny experimenta un gir, o traslacionals, quan el terreny es desplaça en 
una superfície plana o lleument ondulada tot descrivint una trajectòria 
rectilínia. 

c.1)Lliscament rotacional: es produeix al llarg d’una superfície curvilínia amb 
concavitat cap a dalt. La massa en moviment gira al voltant d’un eix ubicat 
per sobre el seu centre de gravetat. L’origen el trobem en la 
descompensació del moment de gir i el moment estabilitzador. El terreny en 
capçalera s’enfonsa i s’inclina contra la vessant generant una o vàries 
depressions on s’acumula l’aigua i indueix a noves reactivacions. És un 
mecanisme característic de sòls cohesius homogenis i de massissos rocosos 
intensament fracturats. En materials argilosos si la presència d’aigua és 
abundant. El peu pot evolucionar cap a un lliscament de terres o una colada 
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de terres. 

 

Figura III- 5: Esquema de lliscament rotacional. 

c.2) Lliscament traslacional: ruptura desenvolupada a través d’una superfície 
plana, llisa o ondulada. La massa es desplaça com a bloc rígid. EN un 
moment determinat la massa lliscant pot disgregar-se i convertir-se en un flux. 
Els lliscaments poden ser plans o en falca. 

 

Figura III- 6: Esquema de lliscament traslacional. 

No s’estudiaran casos d’extensió lateral. 

d) Flux: Moviment espaialment continu en què les superfícies de cisalla tenen 
curta vida, es troben molt properes i generalment no es conserven. El 
comportament de la massa desplaçada es pot assimilar al comportament 
d’un fluid viscós. Per aquest motiu la massa desplaçada no preserva a forma 
i adopta sovint formes lobulades quan afectes a materials cohesius i 
desprenent-se per la vessant o formant cons de dejecció quan afecten 
materials granulars. Existeix una gradació des dels lliscaments als fluxos, 
depenent del contingut d’aigua, mobilitat i evolució del moviment. Un 
lliscament d’arrossegalls pot convertir-se en un corrent o allau d’arrossegalls 
en la mesura que el material perd cohesió, incorpora aigua i discorre per 
pendents dretes. 
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Figura III- 7: Moviments de flux (Corominas i García Yagüe,1997). 

De cara a la tesina tan sols es contemplaran com a fluxos: els corrents 
d’arrossegalls, colades de terra i de fang, i els allaus d’arrossegalls.  La 
reptació i la solifluxió no seran objecte d’estudi ja que la reptació és un 
moviment extremadament lent, imperceptible excepte per a llargs períodes 
de temps. Això fa que no poguem establir una relació directa entre episodis 
plujosos concrets i el moviment. 

La solifluxió es dóna bàsicament en ambients periglacials on la fusió 
estacional del gel dóna lloc a un augment de la pressió de l’aigua en els 
porus donant lloc al moviment del material superficial. Per aquest motiu, 
aquest fenomen tampoc es pot vincular a episodis plujosos concrets. 

d.1) Colada de terres: Deformació plàstica, lenta i no necessàriament molt 
humida, de terres o roques toves (flysch, pissarres, fil·lites), en vessants 
d’inclinació moderada. Quan hi ha un predomini de materials cohesius se les 
anomena colades de fang. En aquest cas, adopten una forma elongada, 
lobulada al peu (llengua), formant un volum positiu sobre la superfície original 
del terreny. L’estirament del material i el corresponent canvi de forma 
caracteritzen el moviment com un flux.  

d.2) Corrent d’arrossegall: Desplaçament ràpid de material detrític en què 
predomina la fracció grossa: sorres, graves i blocs. El contingut d’aigua és 
elevat i la fracció sòlida pot arribar a constituir el 80% del pes de la massa. 
Aquest tipus de moviment pot discórrer per vessants obertes donant lloc a 
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dipòsits disgregats poc identificables, o bé pot discórrer per torrenteres i 
barrancs donant lloc a cons de dejecció a la seva sortida. 

d.3)Allau rocallós: desplaçament de grans masses de terra, fragments de 
roca o arrossegalls a gran velocitat arribant en certs casos als 50m/s. Els 
volums mobilitzats van des dels cents de mil als milers de milions de metres 
cúbics i poden assolir velocitats de desenes de metres per segon. El llarg 
recorregut que assoleixen els allaus fa pensar, a alguns investigadors, en 
l’existència de mecanismes especials de propagació, com ara la 
transferència de moments, la fluïdització dinàmica o la vaporització de 
l’aigua intersticial. 

e)Moviments complexos 

e.1) Fluxos lliscants: caracteritzats pel col·lapse brusc i massiu, molt ràpid a 
extremadament ràpid, d’una massa de material granular o d’arrossegalls, a 
partir d’un efecte pertorbador. Un element essencial és que el material 
involucrat té una estructura metaestable, solta i una elevada porositat. 
Aquest moviment es produeix en escombreres de residus miners abocats 
sense cap mena de compactació. El detonant del moviment pot ser una 
sacsejada sísmica que faci incrementar de forma sobtada les pressions 
intersticials. Aquest tipus de moviment no serà estudiat en aquesta tesina. 

e.2)  Moviments compostos: amb molta freqüència els mecanismes inicials 
de la roptura de talussos són diferents als que regeixen el moviment 
descendent pel vessant. Un lliscament rotacional-colada de terres seria un 
exemple clar: una ruptura inicial que respon a una rotació i una posterior 
pèrdua de resistència interna de la massa desplaçada fa que el moviment 
evolucioni cap a una colada de terres.    

-Litologia 

La litologia és una dada de gran interès en aquesta tesina ja que la litologia 
d’un terreny determinat pot condicionar molt la resposta geomecànica 
d’aquest enfront unes condicions hidrològiques determinades. El 
comportament d’unes argiles a nivell hidrològic serà completament diferent 
al comportament d’unes pissarres. Així com de les primeres s’esperarà una 
resposta lenta i no gens immediata donada la seva baixa permeabilitat, de 
les altres s’esperarà una resposta molt més immediata donat el grau de 
fissuració molt més elevat. 

-Edat geològica 

L’edat Geològica permet agrupar litologies similars amb un criteri 
objectiu.Per exemple, d’argil·lites inestables n’hi ha al Keuper, al Garumnià 
(trànsit Cretàcic-Eocè) i al Miocè. Quan en un informe s’esmenten les 
argil·lites del Keuper, el lector ja sap que es tracta de terreny potencialment 
inestables. 
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D. Dades cronològiques 

Primerament el que caldrà veure i distingir és si la data és coneguda o no. 
Per tal que l’esllavissada sigui susceptible d’estudi, d’aquesta se n’haurà de 
conèixer, com a mínim, l’any de desencadenament.  D’altra banda, les 
esllavissades o moviments de massa hauran de ser prou recents en relació al 
temps geològic donat que els registres pluviomètrics són la majoria del S. XX 
en endavant. Les dades cronològiques de la base de dades seran les 
següents. 

-Any de desencadenament: aquest any pot ser l’any del calendari Gregorià 
obtingut dels arxius o bé un any dendrocronològic si les dades cronològiques 
s’han obtingut a partir de dendrocronologia.  

-Data orientativa: En el cas que la data del desencadenament se sàpiga de 
forma acotada. Per exemple, any, estació, mes, setmana. Aquesta serà la 
que s’intentarà relacionar amb l’episodi plujós més proper. 

-Data proposada o reinterpretada: la data proposada no és una dada 
provinent directament dels arxius. La data proposada o reinterpretada s’obté 
a partir la data orientativa i els registres pluviomètrics de l’estació més 
propera al moviment. La data proposada es busca en aquells moviments 
dels quals tenim només una edat imprecisa (any, estació, mes) i és la data 
de l’episodi de pluges més intenses  que ha tingut lloc a l’entorn de la data 
orientativa. L’esllavissada però, no necessàriament ha d’haver-se produït en 
la data que hem trobat, per això pren un caràcter provisional. Tot i així, 
aquesta esdevé del tot necessària en tant que la pluviometria s’ha de poder 
assignar a un conjunt de dies determinat. Aquí és on rau per tant, una de les 
limitacions inherents a la tesina: la incertesa cronològica. En apartats 
posteriors s’explicarà amb més detall com i amb quins criteris s’ha obtingut la 
data proposada.  

E. Dades pluviomètriques 

-Pluviòmetre de referència 

El primer punt abans de realitzar un estudi hidrològic d’una esllavissada és la 
determinació del pluviòmetre de referència de la mateixa. Aquest primer pas 
no sempre resulta trivial donat que hi ha molts factors que intervenen. En 
primer lloc, cal un pluviòmetre proper a l’àrea d’estudi. Per proper s’entén un 
pluviòmetre que enregistri una pluja representativa de la de l’indret d’estudi. 
 El terme proximitat però, aquí és relatiu ja que així com en àrees de 
muntanya l’orografia pot modificar i condicionar del tot el règim de 
precipitacions, en una plana aquest règim pot resultar ser quasi homogeni  
independentment de les seves dimensions.  

D’altra banda, el pluviòmetre escollit com a referència ha de presentar unes 
sèries de dades relativament completes i llargues (que abracin un bon 
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nombre d’anys). El perquè el trobem en què la finalitat de la tesina és 
remuntar-se en la història dels moviments de vessants i veure la resposta del 
vessant al llarg de la història per tal de predir aquest comportament en un 
futur. Per aquest motiu, com menys interrupcions hi hagi en el registre 
pluviomètric, millor; i alhora, com més anys d’història es puguin remuntar, més 
consistència tindrà l’estudi.  

-Precipitació diària el dia que va tenir lloc l’esllavissament (P(24h)) 

Aquesta dada prové directament del pluviòmetre i és una paràmetre 
fonamental de la base de dades. 

-Pluja acumulada fins l’esdeveniment 

L’estudi no només contempla la precipitació diària sinó que també 
contempla la precipitació acumulada fins el desencadenament de 
l’esllavissada. Aquesta acumulació té molta importància segons el tipus de 
terreny. En aquest treball volem comprovar  fins a quin punt és rellevant. 

F.Dades descriptives 

Les dades descriptives ajuden a contextualitzar el moviment: quines causes el 
poden haver originat, quines dimensions té, quines conseqüències... Aquestes 
dades són de gran ajuda a l’hora de fer l’estudi hidrològic ja que en certs 
casos poden desmentir o corroborar hipòtesis. Així com a dades tenim:  

-Dimensions: ajuden a avaluar els efectes i importància del moviment. 

-Causes i descripció del moviment: les fonts d’informació com serien estudis 
geotècnics, o algunes referències bibliogràfiques descriuen les possibles 
causes dels moviments de vessant i de com aquest es va produir. Aquesta 
informació és de gran valor ja que es pot contrastar amb la informació 
pluviomètrica de l’indret, i així, poder o no, corroborar o no la influència 
directa o indirecta de la pluviometria.  

-Conseqüències: de vegades els factors causants d’esllavissades no són del 
tot clars; però en canvi, sí les seves conseqüències. Seria el cas d’un 
moviment de vessant al polígon industrial de Costablanca de Castellbisbal. El 
febrer del 96 es van detectar unes esquerdes com a conseqüència del 
moviment i a l’octubre, amb l’arribada de les pluges, aquest moviment es va 
reactivar i va acabar enduent-se tota una finca. Per tant, resulta d’interès 
saber quines són les conseqüències des del punt de vista dels danys i alhora, 
des del punt de vista de l’evolució temporal del fenomen. 

-Esdeveniments a considerar: hi ha dades que poden ser d’interès i que 
potser no són una causa o una conseqüència clares però que, tot i així, són 
dades que poden ser d’interès.  Normalment fa referència als esdeveniments 
meteorològics associats a l’esllavissada. 
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G. Fonts d’informació 

La font d’informació és allò que dóna força i credibilitat a la dada. Sense 
elles la base de dades no seria fiable.  

1.4 ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LA BASE D’ESLLAVISSADES AMB 
MICROSOFT ACCESS. 

a)  Les taules 

Un cop definida la informació que ha de contenir la base de dades cal 
definir un procediment per introduir-la i emmagatzemar-la. Per això, s’ha 
optat per definir una taula en la qual s’estableixen com a registres 
cadascuna de les esllavissades i com a camps, cadascun dels punts 
mencionats a cada bloc d’informació. 

Per tant, la taula tindrà el següent aspecte. 

 

Figura III- 8:Fragment de la  Taula “BASE DE D’ESLLAVISSADES” on s’emmagatzema tota la 
informació descrita fins ara. 

L’estructura de la taula, tal i com es pot veure és simple. A les files hi trobem 
els registres i a les columnes hi trobem els diferents camps d’informació. 
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Figura III- 9:Pantalla de configuració dels camps de la base de dades. 

La major part dels camps que configuren la taula tenen format de text i no 
numèric. Els aspectes de càlcul es treballaran paral·lelament mitjançant fulls 
de càlcul Excel. 

La introducció, modificació i consulta de dades es pot realitzar recorrent 
directament a les taules. Això és pràctic quan el que es vol és bolcar 
informació de la base en format taula a una fulla de càlcul Excel.  

b)  El formulari 

Per a qualsevol usuari la manipulació directa de la base de dades esdevé 
farragosa i incòmoda. Per tal que aquesta sigui de fàcil manipulació i gestió, 
s’ha elaborat un formulari a partir del qual es pretén realitzar diverses tasques 
entre les quals destaquem: a)la introducció de dades a la base 
d’esllavissades b) la modificació de les mateixes d’un registre ja existent. c)  
La selecció d’un seguit de registres mitjançant els filtres per formulari. 

Els formularis, s’elaboren de forma personalitzada per tal que la informació 
d’un registre quedi agrupada de forma pràctica i endreçada. A continuació 
es mostra el formulari d’entrada i modificació de dades. 
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Figura III- 10:Formulari a omplir amb un nou registre d’esllavissada. 

El formulari està dissenyat per tal que, a més, es puguin consultar i modificar 
qualsevol dels registres introduïts mitjançant el filtre per formulari que permet 
escollir aquelles esllavissades que presentin camps amb dades comunes. Per 
exemple, tots els corrents d’arrossegalls que pertanyin a la regió d’estudi 
Pirineu Occidental que es produïssin l’any 1982.   
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Figura III- 11:Filtre per formulari. 

Un cop especificats els camps de consulta desitjats només cal prémer l’icona 
“aplicar filtre” i de seguit, Access mostrarà tots els resultats de la cerca. 

 

 

 

Figura III- 12:Aplicar filtre. 
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Figura III- 13:Resultats de la cerca: El primer dels dos corrents d’arrossegalls ocorreguts el 1982 
a la regió d’estudi de Pirineu Occidental és el de Cabdella. Se sap que n’hi ha dos pequè al 
peu de formulari s’explicita que aquest és el registre 1 de 2. 
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c)  L’informe 

Els formularis són una eina molt potent de cara a la manipulació de la base 
de dades. De cara  però a obtenir els llistats de fitxes de cada esllavissada 
s’ha optat per definir un model d’informe que permeti presentar, també de 
forma personalitzada, la informació de cada esllavissada. A continuació se’n 
mostra un exemple: 

 

Figura III- 14:Model d’informe per a les fitxes d’esllavissades. 
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2. DADES PLUVIOMÈTRIQUES. 

2.1 ESTACIONS PLUVIOMÈTRIQUES DE REFERÈNCIA. 

Per tal de seguir amb l’estudi objecte de la tesina és  necessària la creació 
d’una segona base de dades. En aquest cas, dades pluviomètriques, 
registres pluviomètrics corresponents a pluviòmetres escollits a partir dels 
següents criteris: 

-Les sèries de dades pluviomètriques han de cobrir amb escreix el període 
d’activitat de l’esllavissada. Per aquest motiu es buscaran registres 
pluviomètrics el màxim de complerts possible.  

-El fet de no tenir pluviòmetres ubicats a cadascun dels punts on hi ha hagut 
esllavissades, obliga a interpretar la història de reactivacions de les mateixes 
a partir de pluviòmetres de referència allunyats de les mateixes, amb una 
pèrdua de la fiabilitat sobre la representativitat de les dades. Per tant, es 
mirarà d’escollir aquelles estacions pluviomètriques que cobreixin millor la 
regió d’estudi. 

A partir d’aquests dos criteris: temporal i de proximitat, s’han fet les sol·licituds 
necessàries a l’Instituto Nacional de Meteorología (INM) (demarcació 
territorial de Catalunya) i al Servei Metereològic de Catalunya Meteocat. Per 
a l’obtenció de dades de forma gratuïta s’ha hagut de tramitar una 
sol·licitud de prestacions meteorològiques per a projectes d’investigació no 
lucratius fets per organismes d’investigació oficialment reconeguts, en aquest 
cas el Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. 

La taula que segueix resumeix els pluviòmetres utilitzats per a la tesina, 
l’entitat que n’ha proporcionat les dades i la datació cronològica dels 
registres. 

Estacions Pluviomètriques Registre Font 

1 Adrall  1971-1996 UPC (INM) 

2 Cabdella 1917-1994 UPC(INM) 

3 Esterri d'Àneu 1917-1991 UPC(INM) 

4 Gerri de la Sal 1914-1998 UPC(INM) 

5 Llavorsí 1915-1999 UPC(INM) 

6 Oliana 1914-1999 UPC(INM) 

7 Pont de Suert 1915-1998 UPC(INM) 

8 Vilafranca  1914-2006 INM 

9 Marorell  1914-2003 INM 

10 Marorell  2003-2006 Meteocat 

11 Piera 1975-2006 INM 

12 Sant Sadurní 1930-2006 INM 

13 Gelida 1917-1995 INM 

14 Rubí 1963-2006 INM 

15 Papiol 1994-2000 INM 



Determinació de llindars de pluja desencadenants d’esllavissades a Catalunya.  III-METODOLOGIA 
 

39 

16 Cercs 1960-1999 UPC(INM) 

17 Vila Mitjana 1968-1991 UPC(INM) 

18 Sant Salvador de Toló 1989-1991 UPC(INM) 

19 Talarn 1928-1991 UPC(INM) 

Taula III- 3: Estacions pluviomètrques amb el rang del seu registre i la font. 

2.2 TRACTAMENT I DEPURACIÓ DE LES DADES PLUVIOMÈTRIQUES. 

Per tal de tractar les dades pluviomètriques de forma ràpida i eficaç, 
aquestes s’han hagut de tractar prèviament per tal que quedessin 
ordenades totes elles en un  full de càlcul font.  El full font tindrà una 
estructura matricial en què les files es referiran a les dates i les columnes als 
pluviòmetres. Cada dada de precipitació té assignats dos subíndexs:  el nom 
del pluviòmetre (i) i la data de la mateixa (j). Amb aquests subíndex cada 
dada esdevé completament determinada. I així, les fulles de càlcul dels 
estudis pluviomètrics podran accedir mitjançant subrutines de recerca Excel 
a les dades de forma ràpida eficaç i sobretot, evitant possibles errors humans. 

 

Figura III- 15:Mostra de la taula font del llibre Excel. En aquest llibre la taula font s’anomena 
Dades estacions corregides. 

Per tal d’organitzar les dades segons el format de la fulla font, aquestes han 
hagut de tractar-se amb altres Llibres Excel. La major part de les dades que 
havia recopilat la UPC ja tenien el format columna però les dades provinents 
de l’INM seguien una estructura diferent, les dades, en resum, s’agrupaven 
per mesos i així el format era més compacte. A cada una de les 
precipitacions li venia assignada un indicatiu de l’estació pluviomètrica, el 
nom complet de l’estació, les coordenades UTM de l’estació (x,y,z) l’any i el 
mes. A continuació per columnes seguien els dies del mes (P1, P2, P3...). Per 
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tal de reorganitzar les dades es va haver de definir un altra full font i 
paral·lelament un full per a cadascun dels pluviòmetres. L’objectiu era passar 
d’un format fila de precipitacions mensuals a un format columna en què les 
úniques coordenades de les precipitacions fossin la data i el pluviòmetre. Per 
això s’han seguit els següents passos: 

1) s’importaven les dades cedides per l’INM en format .txt a format 
Excel. 

2) Creació d’una columna codi que assignava a cada mes de 
cada any i de cada pluviòmetre un codi. Un codi que es definia 
a partir de l’indicador del pluviòmetre, l’any  i el mes (indicador-
any-mes). A continuació se’n mostra un exemple. 

CODI INDICATIVO AÑO MES NOMBRE ALTITUD C_X C_Y P1 P2 P3,,, P4
66-1914-04 66 1914 4 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 20 0 0
66-1914-05 66 1914 5 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 0 0 0
66-1914-06 66 1914 6 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 115 0 0
66-1914-07 66 1914 7 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 0 20 0
66-1914-08 66 1914 8 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 0 25 10  

Taula III- 4: Exemple de font de dades pluviomètriques provinenents de l’INM. 

3) Definició del full de conversió per pluviòmetres: en aquest, es 
disposaven les dates per columna i de seguit s’assignava un codi 
a la data. El codi de la data extreia el mes i l’any d’aquesta i hi 
afegia l’indicatiu del pluviòmetre. D’aquesta manera s’establia 
ja una nova coordenada de recerca de dades (el codi) del  full 
de conversió al full font.  

4) Amb el codi s’ubicava la fila de recerca i amb el dia, finalment, 
es concretava la columna de recerca (P1,P2...) indicant que la 
columna de recerca era la columna que tenia com a número: 
Núm columna=Núm dia+8   

Pluviòmetre Data Codi Dia Precipitació No existeix dada? Data Vilafranca
66 01/04/1914 66-1914-04 1 0 FALSO 01/04/1914 0
66 02/04/1914 66-1914-04 2 20 FALSO 02/04/1914 20
66 03/04/1914 66-1914-04 3 0 FALSO 03/04/1914 0
66 04/04/1914 66-1914-04 4 0 FALSO 04/04/1914 0
66 05/04/1914 66-1914-04 5 0 FALSO 05/04/1914 0  

Taula III- 5: Exemple de conversió de dades pluviomètriques. 

Les dades no existents quedaven buides i les dades on figurava un -3 
(precipitació inapreciable) se’ls assignava un 0.  

En el cas que certes poblacions tinguessin més d’una estació assignada, 
s’obtenia el promig de lectures de les estacions i es definia un nou registre 
únic per a la població, aquest seria el cas de Martorell. 
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3. ESTUDI PLUVIOMÈTRIC DELS MOVIMENTS DE VESSANT 

Fins ara tan sols s’ha explicat quina informació s’ha recopilat i com s’ha 
organitzat. A partir d’aquest moment comença l’estudi pròpiament de 
llindars, que és l’objectiu principal de la tesina. 

A continuació s’expliciten cadascun dels passos realitzats. 

3.1 SELECCIÓ DE LES ESLLAVISSADES D’ESTUDI. 

De totes les esllavissades inventariades, es seleccionaran aquelles 
esllavissades amb data orientativa coneguda amb una precisió superior o 
igual a l’any. Emprant el filtre per formulari de la base d’esllavissades, 
s’obtenen 129 esllavissades subjectes d’estudi. D’aquestes 129 esllavissades 
tan sols s’estudiaran aquelles que es trobin a Catalunya. Finalment, el 
nombre total d’esllavissades a estudiar serà de 88 esllavissades.  

3.2 DETERMINACIÓ DE LA DATA PROPOSADA PER A ESTUDI. 

De totes les esllavissades seleccionades se’n coneix una data orientativa, 
però no amb la mateixa precisió a tots els casos. Així com hi ha dates i hores 
exactes d’alguns moviments, d’altres, per no dir la majoria se’n coneix l’any: 
seria el cas, per exemple, d’aquelles dades obtingudes a partir de 
dendrocronologia. 

La data proposada, com ja s’ha dit anteriorment no és una data real en la 
majoria dels casos però és una dada bàsica per poder encarar un problema 
incert. La data d’estudi és una data virtual obtinguda a partir d’unes 
hipòtesis i criteris. En certs casos aquesta data s’ajustarà força a la situació 
real i en d’altres en absolut. Tot i així, per tal de poder determinar llindars de 
pluja, les esllavissades han d’estar associades a una data concreta. 

Així, per a cada esllavissada s’haurà de determinar un criteri per assignar-li 
una data d’estudi. Els criteris són els següents:  

i. Les esllavissades amb data coneguda (dia-mes-any) s’assignaran a 
aquella data. 

ii. Aquelles esllavissades amb un interval de temps conegut se’ls 
assignarà una data d’estudi a partir de la p(24h) màxima d’aquell 
interval o a partir de la màxima pluja precedent. La pluja precedent a 
contemplar serà de 1, 2, 3, 4, 5 i fins a 6 setmanes en funció de si el 
període plujós ha estat més o menys continu.  

iii. Per a tipologies d’esllavissada com ara corrents d’arrossegalls,  i 
despreniments es partirà generalment de la p(24h) com a criteri 
d’assignació. Això servirà com a primera hipòtesi de treball, una 
hipòtesi fonamentada en estudis com els de Wilson (1997) en què els 
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corrents d’arrossegalls i lliscaments superficials s’associen normalment a 
episodis plujosos de curta durada (de 36 a 48h).  

iv. Per a lliscaments traslacionals i rotacionals, colades de terres o de 
fangs es partirà generalment de la pluja precedent ja que perquè es 
produeixin aquests grans trencaments s’han de donar unes condicions 
d’altes pressions intersticials i un índex de saturació del sòl elevat. Com 
que, a més, aquest tipus de trencament es dóna en materials argilosos 
poc permeables, sembla raonable considerar que cal una pluja molt 
continuada per permetre la infiltració i els augments de pressions de 
porus. 

v. No sempre però, els casos seran tant clars i per aquest motiu, hi haurà 
situacions en què una p(24h) inferior a la màxima del període estudiat 
serà una candidata més probable donada una pluja precedent molt 
més alta. Per tant, les condicions seran més propícies que no pas per a 
la p(24h) màxima. 

En aquest anàlisi s’assumeix, d’una banda, que les esllavissades es donen al 
final de l’episodi plujós coincidint amb una tempesta de forta o moderada 
intensitat. D’altra banda, a causa de la naturalesa dels registres 
pluviomètrics, els quals només fan lectures diàries, la precipitació se suposa 
que es donarà al llarg de tot el dia.  

Com es pot veure, un dels punts clau de la investigació és la determinació 
de les dates d’estudi. Se n’han de determinar vora les 100 i això comporta a 
una sistematització del procediment per tal d’agilitzar el procés i no cometre 
errors.  

Per a la sistematització del procés s’han creat dos llibres de càlcul Excel: el 
primer Tesina-01-DadesPluviomètriques-Esllavissades.xls i el segon Tesina-02-
DadesPluviomètriques-EstudiGràfic.xls.  Aquests s’expliquen a continuació.  

3.2.1 Llibre Tesina-01-DadesPluviomètriques-Esllavissades.xls 

El primer d’ells és una rutina de càlcul pensada per tal de proposar dates 
d’estudi en base a la precipitació acumulada en x dies (paràmetre bàsic del 
full de càlcul) i la p(24h)màx. Alhora, el llibre permet introduir qualsevol data 
d’estudi donant-te de forma immediata la p(24h) d’aquell dia i la 
precipitació acumulada en x dies. 
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Figura III- 16: Fulla de càlcul esllavissades del llibre Tesina-01-DadesPluviomètriques-
Esllavissades  

El full de càlcul Esllavissades s’organitza per columnes. A la primera columna 
hi figura la denominació de l’esllavissada. Aquesta coincideix amb la 
denominació de la taula Access. Aquesta denominació esdevé crucial per 
evitar errors i assignar a cada esllavissada la pluviometria que li pertoca. La 
segona columna indica la tipologia de cada esllavissada. Les següents 
columnes fan referència a les dades extretes de les fonts que posteriorment 
seran llegides per les fulles auxiliars per ubicar els intervals d’estudi. La 
cinquena columna pertany al pluviòmetre de referència. Aquesta també és 
llegida per les fulles auxiliars per tal de donar les coordenades correctes a 
l’hora de cercar la informació pluviomètrica a lataula font de dades 
pluviomètriques exposada anteriorment i ubicada en aquest llibre al full 
“Dades Estacions corregides”. El conjunt de columnes verd permet introduir 
qualsevol data  de l’interval d’estudi i determinar-ne la p(24h) i la 
p(acumulada en x dies). El valor x dels dies d’acumulació s’introdueix com a 
paràmetre bàsic a la primera fila del full de càlcul on diu “dies 
d’acumulació” . A l’exemple, la taula calcula per a 42 dies. Seguidament 
trobem el conjunt groc. El conjunt groc proposa com a data d’estudi la data 
en què es va dona la p(24h) màx. Aquesta figura en la segona columna del 
conjunt i en la tercera figura la pluja acumulada en x dies en aquella data 
en concret. El conjunt taronja proposa com a data d’estudi la data en què 
es va produir la màxima acumulació de pluja en x dies. Alhora, a la segona 
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columna informa de la p(24h) corresponent a aquella data. En el cas que el 
codi de càlcul fos 1, ambdós blocs taronja i groc donarien els mateixos 
resultats.  

Aquest llibre de càlcul anomenat TESINA-01-Dadespluviomètriques-
Esllavissades.xls disposa de diversos fulls adicionals a part del full principal de 
consulta “Esllavissades” (explicada anteriorment). D’una banda hi ha les 
fulles corresponents a cada pluviòmetre. En aquestes, s’hi troben totes 
aquelles esllavissdades associades al pluviòmetre. Aquests fulls són els 
encarregats de  cercar la informació sol.licitada a la base de dades 
pluviomètriques font i després resumir-la per tal que el full Esllavissades la 
pugui llegir. 

Un exemple d’aquests fulls seria el full “Llavorsí” que incorpora totes aquelles 
esllavissades de Llavorsí. 

 

Figura III- 17: Fullde càlcul “Llavorsí”: encarregat de cercar  les dades referents a Llavorsí i 
bolcar-les posteriorment al full Esllavissades. 

Aquest full, en primer lloc, demana quin pluviòmetre és el de referència i a 
continuació li assigna el nombre  de columna on cercar-lo a la base font de 
pluviometria. En segon lloc, demana quina és l’esllavissada d’estudi i et dóna 
l’interval d’estudi. En aquest cas d’exemple, l’interval d’estudi de Torrent de 
Berasti a Caregue és del 7 al 8 de novembre de 1982. A partir d’aquí, 
s’incorpora el període d’estudi a la columna de dates i el full seguidament 
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cerca la p(24h)màx amb la seva p(acumulada) i data corresponents; també 
cerca la p(acumulada màx en x dies) amb la seva data i p(24h) 
corresponent. I finalment la taula cerca la data d’estudi proposada i en 
dóna la p(24h) i la p(acumulada en x dies). De seguit es genera un full resum i 
es bolca en una taula resum que és llegida automàticament pel full 
Esllavissades. En l’exemple s’observa com coincideixen les dates i per tant es 
pot dir amb força seguretat que la data d’estudi s’apropa molt a a la data 
real, en part perquè l’interval estava  quasi del tot acotat. 

El mateix Llibre de càlcul genera un full que després serà d’utilitat de cara a 
determinar llindars pluviomètrics. Tot i així, s’explicarà més endavant. 

La utilització d’aquest llibre de càlcul permet proposar unes primeres dates 
d’estudi que a posteriori es corroboraran amb l’estudi gràfic d’histogrames. 
Per a l’estudi gràfic d’histogrames s’ha creat un altre llibre Excel que s’explica 
a continuació. 

3.2.2 Tesina-02-DadesPluviomètriques-EstudiGràfic.xls 

 

Figura III- 18: Full de càlcul Estudi hidrològic. 

Aquest llibre de càlcul permet observar gràficament com ha evolucionat 
anualment el règim de precipitacions, i la precipitació acumalada.  
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De la mateixa manera que el llibre anterior, aquest busca els màxims de les 
dues variables i n’indica la data i la p(24h) o p(acumul) corresponents.  

D’una banda, aquest estudi gràfic és de gran ajuda de cara a intervals de 
pluja de l’ordre del mes o de l’any ja que permet analitzar de forma visual i 
més detallada la situació de cada cas. De l’altra, permet corroborar les 
dates proposades pel llibre anterior. 

3.3  DETERMINACIÓ DE LLINDARS. 
 

Per llindar s’entén unes condicions pluviomètriques límit a partir de les quals el 
vessant s’inestabilitza i es desencadenen esllavissades. Aquestes condicions, 
en general,  resulten de la combinació d’una pluja desencadenant  p(24h) i  
d’una pluja precedent p(acumulada).   

Així, un cop determinada la data d’estudi de cada esllavissada, es procedeix 
a agrupar-les per zones d’estudi. De seguit, es calcularan els següents 
paràmetres referents a cada esllavissada: p(24h), p(48h), p(72h), p(1 
setmana), p(2 setmanes) i precipitació acumulada fins a 6 setmanes.   

Per tal de determinar aquestes dades referents a cada una de les 
esllavissades es recorrerà altre cop al llibre Tesina-01-DadesPluviomètriques-
Esllavissades.xls. Aquesta vegada però s’empraran els fulls de càlcul de 
determinació de llindars. Aquests, simplement,  s’encarreguen de llegir les 
dades referents a la precipitació acumulada en data d’estudi  del full 
Esllavissades, presentat anteriorment. 

A continuació, un cop obtingudes totes les dades, les esllavissades de cada 
regió es classifiquen per tipologies i es procedeix a depurar aquelles dades 
que poden resultar anòmales de cara a l’estudi. Les anomalies es 
comentaran a l’apartat de resultats amb més deteniment. Les dades 
anòmales doncs no es tindran en compte de cara a l’estudi de llindars. 

El següent pas es comprovar la consistència del llindar i això es farà 
analitzant la relació entre la superació del llindar i la formació o no 
d’esllavissades. Perquè els llindars obtinguts puguin ser utilitzats a la pràctica 
com ara, en l’establiment de sistemes d’alerta, cal que les falses alarmes 
siguin mínimes. 

Hem fet una primera inpecció de les p(24h) mínimes per tal d’obtenir una 
aproximació inicial de llindars . A partir d’aquesta primera inspecció, s’obté 
un candidat a llindar que caldrà contrastar i refermar mitjançant un estudi de 
la pluja precedent i un estudi d’hemeroteca.  

Mitjançant l’estudi de pluja antecedent es podrà arribar a un llindar definitiu 
que contemplarà la pluja precedent. A partir del llindar trobat s’estudiaran 
aquelles dates en què s’ha superat el llindar i no es té constància 
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d’esllavissades. Aquestes dates seran objecte d’estudi en la consulta 
d’hemeroteca. En la mesura que aquests episodis resultin correspondre’s a 
una esllavissada, això refermerà els llindars obtinguts.  

Paral.lelament, es determinarà la probabilitat de superació dels llindars en 
base a una distribució de màxims Gúmbel. Mitjançant la representació de 
corbes IDF de les regions, es podran obtenir els diferents períodes de retorn 
associats als  diversos llindars. 

Finalment, es durà a terme un estudi comparatiu en base a uns índex 
normalitzats que el faran possible. Aquests índexs es resumiran al darrer 
apartat de resultats per tal que el rang de comparació sigui tant a nivell 
regional com a nivell de moviments. 

L’explicació més detallada referent a l’estudi de llindars i probabilístic es fa a 
l’apartat de resultats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


