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5. CONCLUSIONS 
 
 L’estudi dels riscos geològics ha augmentat en els últims anys degut a que, en 
línies generals, la vulnerabilitat ha patit un creixement a tot el món i, conseqüentment, 
el risc també. Per tal de fer un bon estudi del risc però, és necessari tenir informació 
sobre esdeveniments anteriors que s’hagin produït a la zona estudiada els quals 
permetran la realització de mapes de susceptibilitat. És per aquest motiu que el fet de 
poder disposar d’una base de dades que reculli aquesta informació es converteix en una 
eina de gran utilitat. 
 Els fenòmens geològics que comporten un risc són diversos i, segons la regió 
que s’estudiï, uns seran més importants que els altres. Aquí, a Catalunya, els més 
importants són les riuades, les allaus i els moviments de massa i aquests últims són 
l’únic sobre el qual, fins avui, ningú n’havia creat una base de dades. És per aquest 
motiu que la realització d’aquesta tesina es considera un treball el qual pot tenir una 
gran utilitat en el futur. 

Un aspecte a tenir en compte és que, tot i que LANDACAT es centra en els 
moviments de massa, la metodologia que s’ha seguit per realitzar aquest projecte podria 
ser aplicable a qualsevol altre fenomen. 

L’anàlisi dels resultats obtinguts en aquest treball és força subjectiu, és a dir, el 
fet de que en ell no s’hagi realitzat un anàlisi concret de, per exemple, les causes que 
han provocat un moviment o de l’estabilitat d’un talús, implica que la qualificació dels 
resultats depengui de l’opinió que puguin tenir els diferents usuaris que utilitzaran 
l’aplicació LANDACAT. El que sí que es pot concloure, però, és que els objectius que 
es van proposar a l’inici del treball s’han complert, és a dir, s’ha creat una aplicació que 
conté una base de dades sobre moviments de massa i que pot ser utilitzada per un ampli 
ventall d’usuari sense necessitat que aquests siguin experts en aquests tipus de 
fenòmens i en la qual s’hi pot estudiar qualsevol tipus de moviments de massa. Un altre 
objectiu que s’ha complert és el fet de que LANDACAT permet una fàcil actualització i 
gestió de les seves dades i que no és una base de dades tancada, és a dir, que segons 
quines siguin les necessitats del futur, aquesta es pot anar actualitzant sense gaire 
dificultats.  

LANDACAT, està formada per tres parts, la “Fitxa d’observació de moviments 
de massa”, el formulari “Entrada de dades” i el projecte “Landagis”, i les persones que 
la utilitzaran es divideixen en dos grups: els que treballaran amb ella i els seus usuaris. 
És a dir, el primer grup inclou als observadors que seran els encarregats d’anar al camp 
a descriure els moviments mitjançant la “Fitxa d’observació de moviments de massa” i 
al responsable d’entrar les dades dins el formulari “Entrada de dades” mentre que en el 
segon, s’inclou als usuaris que, a través del projecte “Landagis”, realitzaran les seves 
consultes i extrauran la informació que els interessi sobre els moviments de massa que 
desitgin. 

Els resultats que se’n poden extreure quan s’utilitza LANDACAT són varis, com 
per exemple, informació sobre un moviment concret, informació sobre els moviments 
que s’han produït en un municipi determinat, etc...i si s’uneix aquesta informació a 
altres dades, com per exemple mapes geològics o topogràfics, entre d’altres, pot ser de 
gran ajuda en la realització de mapes de risc en els quals s’indica la susceptibilitat de 
determinades zones a patir algun tipus de moviment de massa.  

Pel què fa al nombre de moviments introduïts en la base de dades com exemples 
per aquest treball no és gaire ampli però sí suficient per comprovar el correcte 
funcionament de l’aplicació i, també, per comprovar que el fet de treballar amb un SIG 
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dóna un gran ventall d’eines per poder gestionar la informació i poder-hi realitzar un 
gran nombre de consultes.  

La part més difícil de dur a terme durant la realització d’aquest treball ha estat la 
creació de la “Fitxa d’observació de moviments de massa”. El fet de voler dissenyar-la 
de forma que no fos excessivament llarga i que el procés d’omplir les dades fos el més 
senzill i ràpid possible ha fet que la incorporació de les dades necessàries per descriure 
un moviment hagi estat un procés dificultós durant el qual s’ha discutit força sobre 
quins paràmetres eren els més adients per introduir a la fitxa per tal d’aconseguir la 
descripció més complerta de qualsevol tipus de moviment de massa. El fet de que tres 
observadors diferents anessin al camp a realitzar algunes descripcions de diversos 
moviments i que, posteriorment donessin la seva opinió respecte la fitxa, va ajudar a 
realitzar petites correccions per tal d’evitar possibles problemes amb els que es podrien 
trobar els futurs observadors. 

Pel què fa al treball realitzat amb el Microsoft Access, la part més difícil va ser 
organitzar la informació disponible en diferents taules i dissenyar les relacions entre 
elles. Aquest va ser un punt que es va estudiar amb molta cura ja que les relacions entre 
les taules són un factor molt important pel correcte funcionament d’una base de dades 
del tipus relacional com la creada en aquest treball. 

I, respecte a la tasca de visualitzar les dades en l’ArcView, comentar que no ha 
estat gaire complicada ja que, un cop creada la connexió entre el Microsoft Access i 
l’Arcview, l’únic que es va fer van ser variacions de disseny per tal d’aconseguir bona 
visualització de la informació. Un aspecte important a comentar és que, a partir del 
moment en el que es va crear la connexió, totes les dades que s’entrin en el formulari 
“entrada de dades” s’actualitzaran automàticament en l’ArcView, és a dir, que quan 
l’usuari obri el projecte “Landagis” podrà visualitzar totes les dades que conté el 
formulari sense necessitat de tornar a crear la connexió. 

El fet de que l’aplicació que s’ha creat en aquest treball estigui realitzada 
mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica fa que aquesta es pugui considerar una 
eina de futur ja que la utilització del SIG s’està convertint cada vegada més en un mitjà 
bàsic per l’estudi dels riscs geològics. I, també s’ha de tenir en compte que cada vegada 
hi ha més persones que coneixen aquest tipus de programes, fet que facilitarà que 
puguin utilitzar l’aplicació per extreure’n la informació que desitgin. 
 Ara bé, perquè LANDACAT pugui ser utilitzada i explotada en el futur és 
necessari que prèviament alguna/es persona/es s’encarreguin de reunir totes les dades 
sobre moviments de massa produïts a Catalunya, introduir-les a la base de dades i, 
també, encarregar-se de fer conèixer el projecte a les diferents institucions de Catalunya 
que els hi pugui interessar, com per exemple, als municipis que puguin ser susceptibles 
de patir moviments de massa. 
 En el cas de que així sigui, és a dir, en el cas de que LANDACAT sigui una eina 
utilitzada en el futur, una possible millora de l’aplicació seria crea una pàgina web 
mitjançant la qual els usuaris poguessin realitzar les seves consultes sobre els 
moviments de massa que desitgin a través d’internet.  
 Així doncs, s’espera que aquest treball tingui una continuïtat en el futur i que 
pugui contribuir, ni que sigui en una petita part, a l’estudi dels moviments de massa i  
del risc que aquests impliquen.
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