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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

 

1.1. MOTIVACIÓ 
 

En els últims anys, s’ha vist com els riscos naturals i les catàstrofes que s’en 

deriven han crescut. Sovint veiem que els medis de comunicació es fan ressò dels 

efectes causats per fluxos de gran velocitat i elevada energia, d’aquesta manera i en 

pocs minuts, els corrents d’arrossegalls, deixen mostra del seu gran poder destructiu. 

Un exemple molt recent que està en la memòria de tots el desastre causat a Biescas, 

al Pirineu Aragonès, García Ruiz et al [1].  El motiu no es pas que la natura hagi 

modificat la seva dinàmica, sino que els homes s’exposen més als perills. Per tant la 

base del problema no es pas que desconeixem la natura, sinó que es fa una mala 

organització territorial de l’activitat humana. 

Tant a Catalunya com a Andorra hi ha hagut un fort creixement de l’ocupació del 

territori d’alta muntanya en concepte d’oci. En conseqüència s’ha produït un augment 

de la infrastructura i l’edificació en aquestes zones, on sovint es construeixen sense 

tenir en compte la forta dinàmica de vessant existent en els Pirineus.  

Es veritat que davant l’amenaça de risc, existeixen gran quantitat de tècniques de 

correcció i estabilització de moviments de vessant. Però tot i els grans recursos de 

l’enginyeria civil, s’ha de tenir present que davant de moviments de massa de grans 

magnituds els intents d’estabilització poden resultar inútils, o sinó desaconsellades des 

del punt de vista econòmic. Per tant aquesta realitat presenta la necessitat de 

reconèixer les àrees inestables, per tal d’evitar en elles determinats usos del territori. 

Així doncs, i amb motiu d’evitar l’exposició humana a amenaces naturals en 

determinades àrees de terreny apareix el concepte de  mapes de zonificació del perill, 

els quals localitzen i acoten l’abast dels moviments de massa. 

 

1.2. OBJECTIUS 
 

L’objectiu principal d’aquest treball és molt concret, i consisteix en millorar el  

model físic ja existent fet per Badia [2], el qual reprodueix les trajectòries del 

moviments de massa en sentit lineal, de manera que es modelitzi també l’expansió 

lateral que sofreixen aquests moviments a mesura que avancen en l’espai. 

La informació que se li demana a aquest model es que sigui capaç d’informar de 

l’extensió de territori que es veuria afectat per l’abast del moviment.  
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Així doncs ha de quedar clar que únicament s’estudiarà la fase de post-ruptura  i 

acomodació del moviment. En cap moment s‘intentarà fer un estudi de la preparació 

que sofreix el terreny abans d’una ruptura, o de les causes d’ aquesta ruptura. Tampoc 

es farà un estudi de reconeixement dels mecanismes d’inici de ruptura. De fet 

s’intentarà que el model físic sigui independent de la causa o del tipus de mecanisme 

que origina el trencament. 

 

Un segon objectiu però no per això menys important és la realització de mapes 

de perillositat en base a la probabilitat que té cada punt d’una zona de ser afectat pel 

pas de la trajectòria del moviment. Referent a aquest objectiu cal deixar clar que no es 

vol donar recomanacions de diferents tècniques per estabilitzar el terreny, ni fer plans 

de mitigació de risc, sinó únicament s’intentarà fer un mapa que ens dongui una 

distribució de la perillositat en un determinat espai, de manera que pugui servir com a 

primera eina  per a una bona ordenació del territori. 

 

 

 

1.3. ESTRUCTURA I CONTINGUT  
   

En les properes pàgines, es farà una breu explicació dels conceptes bàsics 

sobre els quals s’ha fonamentat la totalitat de la tesina. El motiu amb el que es fa això 

es doble, per un costat deixar clara la definició sobre la que treballo de certs 

conceptes, sobre els quals existeixen discrepàncies en el propi món científic. I per un 

altre, assegurar que una persona qualsevol, sense grans coneixements en el tema que 

tractaré, pugui seguir l’explicació, i amb ella se li desperti la curiositat en aquest camp 

de la ciència. 

Posteriorment a aquestes definicions es mostra la localització de les zones d’estudi 

escollides, així com la presentació de les característiques morfològiques i geològiques 

d’aquestes zones. 

Seguidament s’entra ja en l’explicació de la metodologia usada per aconseguir els 

objectius explicats anteriorment.  Posteriorment es fa la presentació de resultats i 

l’anàlisi d’aquests. 

Amb les conclusions i el llistat de referències bibliogràfiques usades, es fica punt i final 

a aquesta exposició. 

 


