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El fort creixement de l’ocupació del territori d’alta muntanya en concepte d’oci ha produït un 
augment de la infrastructura i l’edificació en aquestes zones, provocant que sovint es 
construeixi sense tenir en compte la forta dinàmica de vessant existent en els Pirineus. Tot i 
que l’enginyeria civil té grans recursos per a estabilitzar aquests moviments, a vegades davant 
la gran magnitud d’aquests, aquestes tècniques poden resultar inútils o desaconsellables des 
de punt de vista econòmic. Davant aquesta realitat apareix la necessitat de reconèixer les 
àrees exposades als efectes d’aquestes inestabilitats per tal d’evitar en elles determinats usos 
del territori. 
 
Per aquest motiu l’objectiu  d’aquest treball és crear un model per tal de determinar l’expansió 
lateral que sofreixen aquests moviment de vessant, concretament els corrents d’arrossegalls, a 
mesura que avancen en l’espai. Al model creat se li demana que sigui capaç d’informar de 
l’extensió territorial que es veu afectada per l’abast del moviment, i sigui també capaç de 
calcular la probabilitat d’afecció de cada punt del terreny pel pas de la trajectòria del moviment, 
servint així de base per a l’elaboració en primera aproximació del mapa de perillositat de la 
zona, el qual divideix el territori afectat en diferents zones en funció del grau de perill a que està 
sotmès.  
 
Per a aconseguir aquest objectiu d’una manera ràpida i automatitzada, s’han utilitzat tècniques 
SIG, amb les quals s’ha fet el tractament de les dades inicials, s’ha creat els programes que 
defineixen el model expansiu (amb el llenguatge Avenue de Arcview), s’ha fet l’anàlisis de 
sensibilitat dels diferents factors que regeixen el model (angle d’abast, angle màxim i nombre 
d’iteracions), mitjançant tècniques de prova i error i s’han elaborat els mapes de perillositat, 
basats en la probabilitat que té cada cel·la del model digital del terreny, de ser afectat pel pas 
de la trajectòria del flux. Finalment s’ha superposat a aquests mapes de perillositat els mapes 
d’ús urbà del sòl per tal de demostrar que moltes de les construccions antròpiques estan 
situades en zones de perill. 
 
Per a verificar el bon funcionament de la modelització feta dels corrents d’arrossegalls, és 
busquen 2 zones dels Pirineus les quals ja s’han vist afectades en el passat per aquests 
fenòmens. D’aquesta manera es pot comparar els resultats obtinguts amb la simulació del flux 
feta  mitjançant la modelització creada, amb els resultats reals del moviment. Aquestes zones 
d’estudi són la Conca de Jou, al municipi de La Guingueta, al Pallars Sobirà i La Comella, a la 
parròquia d’Andorra la Vella. 
 
Amb aquesta verificació es pot comprovar que tot i que el model té algunes deficiències, 
lligades bàsicament a la precisió del MDE, veritablement a nivell global, el model expansiu 
creat és capaç de discriminar les cel·les amb major perill de les que tenen un grau de perill 
menor. És a dir, amb el model presentat es pot crear un mapa de perillositat que ajudi, en una 
primera aproximació, a fer una bona ordenació del territori. 
 
 
Els punts febles que té el model expansiu aquí presentat són: no ser capaç de superar petites 
depressions del terreny i l’existència d’un elevat grau de dispersió en els punts afectats pel flux 
en zones amb els torrents poc incidits en el terreny. Aquests punts podrien ser millorats en 
futurs treballs, modificant els programes que defineixen el model o bé utilitzant MDE més 
precisos. 
 
 


