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2. CONCEPTES 
 

Aquestes primeres pàgines, serviran per a deixar clars conceptes als quals es 

fa referència al llarg de tota la tesina, i que podrien portar a confusions si no es deixen 

clars abans de començar tota l’exposició que faré a continuació. 

 

 
2.1. MOVIMENTS DE VESSANT  

El primer punt que tinc la necessitat d’aclarir abans de començar el treball que 

presentaré, és la definició de moviment de vessant. 

No hi ha cap discrepància en que un moviment de vessant es pot definir com el 

desplaçament cap a l’exterior del vessant i en sentit descendent de part del terreny 

que forma aquest vessant, però és  ben clar que aquest concepte engloba una gran 

tipologia de moviments. 

Al llarg de la historia trobem molta bibliografia dedicada a la classificació dels 

moviments de vessant, entre totes elles una de les més acceptades és la de Varnes 

[3], en la bibliografia en llengua espanyola trobem la classificació feta per Coromines i 

Yagüe [4] que és la utilitzada en aquest treball. 

 

En aquesta classificació es distingeixen  6 mecanismes principals de moviment: 

 

i. Despreniments: Moviments en els que predomina la trajectòria vertical 

ii. Volcaments: Moviments de rotació endavant d’una massa alvoltant d’un eix 

situat per sota del seu centre de gravetat. 

iii. Lliscaments: Moviments de grans blocs vessant avall d’una massa, que té 

lloc sobre una o més superfícies de ruptura. Es distingeixen els lliscaments 

rotacionals i els lliscaments translacionals. 

iv. Expansions laterals: Moviments amb extrusió lateral de material plàstic. 

v. Fluxos: Moviments d’una massa desorganitzada i barrejada, la qual no 

conserva la seva forma durant el moviment. Existeixen fluxos lents: reptació 

o la solifluxió. I fluxos ràpids com: els corrents d’arrossegalls (debris flows), 

les colades de terra ( earthflows) i els allaus de pedres (avalanches). 

vi. Moviments complexes: Són la combinació d’una o més de les tipologies 

anteriors de moviments. 
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                Figura 1 : Principals tipus de moviments de vessant, segons [4] 

 

 

Un cop fet aquest repàs, vull deixar clar, que en aquest treball s’intentarà  fer una 

modelització del recorregut que descriuria un moviment de massa tipus flux. Per tant 

farem abús del llenguatge i sempre que ens referim a moviments de vessant o 

moviments de massa  estem fent referència a la tipologia concreta dels fluxos, i més 

concretament als corrents d’arrosegalls. 
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2.1.1. Característiques dels fluxos 
 

Els fluxos són moviments especialment continus, amb una distribució de 

velocitats de la massa desplaçada molt similar a la que presenta un fluid viscós. Per 

aquest motiu la massa desplaçada no conserva la forma durant el moviment de 

descens. Si la massa porta materials cohesius sovint adopta formes lobulars, mentre 

que en el cas de portar materials més granulars s’escampen pel vessant o bé forma 

cons de dejecció. Johnson and Rodine [5] 

Les diferents tipologies de fluxos són: 

i. Colades de terres: Són deformacions plàstiques i no molt ràpides de terra o 

roques toves, en vessant amb baixa inclinació. Hi predominen els materials 

cohesius amb un elevat contingut de llims i argiles. Aquestes colades donen 

lloc a dipòsits allargats i lobulars. 

ii. Corrents d’arrossegalls: Són moviments ràpids de materials detrítics, on 

predominen les fraccions gruixudes com les sorres, les graves i els blocs. 

Aquestes corrents tenen poca cohesió i solen baixar canalitzades per les 

depressions dels terreny. Aquests tipus de fluxos en la fase d’acomodació 

solen generar cons de dejecció. 

iii. Allaus de pedres: Reben aquest nom els fluxos de terra o d’esbaldragalls 

que es desplacen a gran velocitat. Aquesta gran velocitat d’aquest tipus de 

moviment s’explica mitjançant mecanismes de propagació especials.  

 

  

Es important fer notar, que entre els tres tipus de fluxos anteriors hi ha una gradació, 

en funció del contingut d’aigua, o de la mida dels sediments que es mobilitzen. A la 

natura sovint podem observar una evolució de la massa mobilitzada durant el  seu 

recorregut, de manera que una colada de terres pot convertir-se en un corrent 

d’arrosegalls, si durant la seva trajectòria incrementa el contingut d’aigua.  

 
 

2.1.1.1. Corrents d’arrossegalls 

 
Els corrents d’arrossegalls, en anglès debris flow,  són fluxos de tipus turbulent 

o viscós, que igualment a tots els moviments tipus flux, es caracteritzen per la seva 

capacitat de fluir, fet que implica que la massa mobilitzada variï la seva forma al llarg 

del seu recorregut. Costa [6]. 
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Una definició força completa de corrent d’arrossegall es la que trobem en Riba i 

Arderiu [7], on ens diu que: “un debris flow es una massa detrítica - fangosa que es 

mou per efecte de la gravetat, formada per sediments detrítics de dimensions 

superiors a la mida sorra i una matriu lutítica amarada d’aigua, la qual li dóna plasticitat 

i baixa viscositat.” 

 

 

 

Figura 2 : Morfologia general d’un flux 
 

 

 

Així doncs podem dir que la barreja, de sòlids i aigua que forma els corrents 

d’arrossegalls, es mou com un únic medi homogeni. La composició teòrica d’aquest 

medi es de sediments entre el 60% i el 90% del total i la resta aigua. Les densitats  

habituals que solen tenir estan compreses entre 1,8 i un 2,6 gr/cm3. 

Els dipòsits que formen els corrents d’arrossegalls, solen ser molt caòtics, sense una 

estructura interna definida. Morfològicament, en aquests dipòsits hi podem distingir 

tres zones, Moya[8]: 

 

- L’ àrea font: que es defineix com la zona on s’origina el moviment 

- La zona de canal: paral·lelament al torrent per on es mobilitza la massa 

s’observen dics laterals 

- La zona d’acumulació: aquestes zones tenen una morfologia de ventall. En 

el cas d’un corrent d’arrossegall fortament viscós s’observa una única 

llengua lobular, amb fortes pendents, mentre en el cas de tenir viscositats 

menors trobem ventalls formats per diversos lòbuls, “digitals”.  
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Així mateix cal destacar que podem trobar l’àrea font d’un corrent d’arrossegals en dos 

punts molt diferents, Hürlimann[9]: 

- En l’interior d’un canal de la xarxa hidràulica de la conca: l’origen d’aquest 

corrents d’arrossegalls està en una riuada que degut a l’erosió per part de 

l’aigua, produeix un augment del contingut de sediments fins que la riuada 

es converteix en un flux amb alta concentració de sediments 

- Fora dels canals de la conca de drenatge: aquests corrents en canvi tenen 

el seu origen en una esllavissada superficial dels diposita situats a mig 

vessant, els quals arribaran a assolir la torrentera per on continuaran el seu 

recorregut. 

 

 

 
2.1.2. Dinàmica dels moviments de vessants en la fase de post-ruptura.   
 

En els moviments de vessant es poden distingir diferents fases: fase de pre-

ruptura, fase de ruptura, fase de post-ruptura, fase d’estabilització i ocasionalment fase 

de reactivació. Cada una d’aquestes fases implica uns fenòmens mecànics, unes lleis 

de comportament i uns paràmetres definitoris molt diferents. Corominas i García [4] 

Com he dit anteriorment, l’objectiu d’aquest treball és estudiar únicament la fase de 

post-ruptura. Per tant, és un estudi de caràcter dinàmic, en el qual es té en compte, en 

la mesura del que sigui possible: les característiques del recorregut, la reducció de les 

propietats resistents de la massa mobilitzada, la presencia d’aigua, i la presencia 

d’obstacles, però en cap moment es tenen en compte mecanismes de ruptura. 

 Cal destacar que els estudis fets en la fase de post-ruptura d’un moviment de massa, 

estudis referents a la trajectòria del moviment des de l’inici fins a la detenció, són molt 

escassos. Però justament, pel fet que és un camp molt poc explotat, actualment i en la 

bibliografia més recent, si que podem trobar referències que parlen sobre aquesta fase 

dels moviments de vessant. 

 

Actualment s’utilitzen dues tècniques per a estudiar  la dinàmica del moviments de 

massa al llarg del seu recorregut: 
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i. Una es l’ús de tècniques estadístiques: aquestes tècniques consisteixen en 

fer un anàlisis estadístic dels paràmetres geològics i morfològics que 

caracteritzen els moviments estudiats. 

ii. L’altre es l’ús de tècniques numèriques: aquestes tècniques es basen en fer 

una modelització numèrica de la realitat física, capaç de reproduir la 

mobilitat del moviment.  

 

 

i.  En l’ús de tècniques estadístiques es basa la Teoria de l’angle d’abast, 

feta per Coromines [10]. Aquesta teoria ens diu que independentment dels 

mecanismes de mobilitat pels que es desplaça la massa mobilitzada, tots els tipus 

d’esllavissades experimenten una relació continua de l’angle d’abast al mateix temps 

que s’incrementa el volum de massa mobilitzat. Aquesta afirmació a estat afirmada per 

altres estudis posteriors, com és el fet per Baeza [11]. 

D’aquesta manera podem interpretar l’angle d’abast com un indicador del moviment 

relatiu de les esllavissades, el qual no depèn de l’alçada de la caiguda. 

 

La relació empírica que relaciona el volum de material desplaçat amb l’angle d’abast, 

és la següent: ( )VolBA
L
H loglog +=





 , on A = - 0’047 , B = - 0’085, H i L són 

respectivament el desnivell vertical i el desplaçament horitzontal mesurats en metres. I 

el seu quocient defineix la tangent de l’angle d’abast:   ( ) 





=
L
Htg α , Vol. és el volum 

mobilitzat en m3. 

 

 

La dispersió que té aquesta relació es deu principalment a la presencia d’obstacles i 

variacions topogràfiques existents al llarg de la trajectòria que recorre  la massa 

mobilitzada. 

 

 

Seguidament és dóna una taula realitzada per Vilaplana [12] a partir dels treballs 

empírics realitzats per Coromines [10] : 
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Valor de l’angle d’abast en º 
Tipus d’esllavissada 

Volum mobilitzat 
en m3 

Presència 
d’obstacles 

Absència 
d’obstacles 

1-10 54 48 

10-100 48 40 

100-1000 42 33 
Despreniments 

>1000 36 26 

<800 30 26 

800-2000 25 23 Corrent d’arrossegalls 

>2000 23 21 

<800 30 26 

800-2000 25 22 Esllavissada superficial 

>2000 23 20 

 
Taula 3 : Angles màxims d’arribada considerats per a diferents tipus 

d’esllavissades i volums 
 
 
ii. Mitjançant l’ús de tècniques numèriques, com per exemple els elements 

finits, es realitzen modelitzacions numèriques de la realitat capaces de reproduir un 

moviment. Com per a desenvolupar aquestes tècniques es necessiten molts 

paràmetres, han sorgit altres models més simples per a modelitzar els moviments, com  

el model de dos paràmetres (MDP), el qual es basa en la hipòtesis que el moviment 

dels fluxos depèn principalment de 2 paràmetres: el coeficient de fregament µ i el 

fregament intern de la massa M/D.  

Aquest model aplica la segona llei de Newton, per tal de relacionar els canvis que té el 

moviment de massa amb la variació que experimenten les forces resistents i les forces 

de lliscament. 

Per a l’aplicació d’aquest model s’ha de conèixer com a mínim, la distancia que recorre 

el moviment o bé la velocitat del flux en algun punt del seu recorregut. 

 

La principal conclusió que trèiem d’aquest model és que la velocitat dels corrents 

d’arrossegalls depèn fortament de la inclinació del vessant pel qual es desplaça. A 

més a més es veu que aquesta velocitat es molt sensible a les variacions de pendent, 

encara que aquestes variacions siguin molt petites. 
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De la informació que obtenim d’aquests estudis de la dinàmica del moviment, podem 

realitzar: 

 

- Zonificació del recorregut màxim del moviment: Mitjançant aplicació de la 

teoria de l’angle d’abast. 

- Zonificació de la perillositat del moviment: Mitjançant aplicació del model de 

2 paràmetres, doncs sabent la seva velocitat, podem conèixer també la 

seva energia, i per tant la seva magnitud. 

 

 
 

2.2  SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 
 

 

2.2.1.Definició 
 

Entre totes les definicions que existeixen en la bibliografia, una de les més 

completes i entenedores es: “Un Sistema d’Informació Geogràfica (GIS) es un sistema 

basat  en l’ordinador (CBS) el qual proporciona els quatre següents conjunts de 

capacitats per a la manipulació de dades georeferenciades: entrada de les dades, 

gestió de les dades (emmagatzematge i recuperació), manipulació i anàlisis de les 

dades”  donada per Aronnof [13] 

Generalment s’usen les sigles SIG per referir-se als Sistemes d’Informació Geogràfica 

L’objectiu pràctic d’un SIG és l’aplicació d’una tecnologia informàtica, capaç de 

gestionar i analitzar informació espacial, per tal de resoldre problemes territorials. Així 

doncs, les àrees on resulta útil l’aplicació de tècniques SIG, són molt variades: 

recursos naturals, dades catastrals, planificació del territori, cartografia, etc. En aquest 

treball concretament s’usarà com una eina per a simular el recorregut dels moviments 

de massa, i en base a aquests recorreguts crear mapes de perillositat. 

 

2.2.2. Funcions d’un SIG 

 

Un SIG es un programa d’ordinador amb capacitat d’exercir les següents 

funcions, Bosque Sendra [14]: 
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i. Funcions per a l’entrada de la informació: Són procediments que permeten 

convertir la informació geogràfica de format analògic a format digital, per tal 

que l’ordinador els pugui manipular.  

ii. Funcions per a la sortida de la informació: Són les activitats que serveixen 

per a mostrar al usuari les dades introduïdes en la base de dades del SIG i 

els resultats de les operacions realitzades sobre ells. Permeten obtenir: 

mapes, gràfics, taules, etc. 

iii. Funcions per a la gestió de la informació espacial: Són les funcions que 

serveixen per obtenir, gestionar, reorganitzar i  manipular, tots els elements 

que formen la base de dades en qualsevol moment. 

iv. Funcions analítiques: Són funcions que permeten i faciliten el processament 

de les dades que integren el SIG, de manera que sigui possible obtenir més 

informació de la que es tenia inicialment.  

Son aquestes funcions les que permetran fer simulacions de diferents 

moviments de massa  fins arribar a un bon model que simuli al màxim el 

seu recorregut real. 

 

 

 

2.2.3. ArcView GIS 
 

Arc View GIS  és un programa comercial de sistemes d’informació geogràfica 

per a PC i workstation, de la casa ESRI (Environemental Systems Reseach Institute). 

Aquest programa té una gran capacitat per a visualitzar, consultar i analitzar dades de 

forma espacial. A més a més ofereix la possibilitat d’utilitzar dades emmagatzemades 

en altres formats de SIG o programes de CAD, així com afegir dades des de qualsevol 

base de dades o creats pel mateix usuari. 

 

Arc View emmagatzema en un document anomenat Projecte, d’extensió *.apr, totes 

les referències de les rutes on es localitza tota la informació i les taules utilitzades, 

Lantada [15] 

Existeixen 5 tipus diferents de documents que poden formar un projecte de Arc View: 

i. Vistes: On es recull la informació gràfica. 

ii. Taules: On es recull els atributs de les entitats gràfiques 

iii. Gràfics: Creats a partir dels atributs que contenen les taules 
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iv. Composicions Gràfiques: On es recull tota la informació que conté un 

Projecte per tal de donar-ne sortida gràfica. 

v. Scripts: Són programes creats amb el llenguatge propi de Arc View, 

anomenat Avenue. Així aconseguim l’automatització feines molt freqüents. 

 

 

 

2.3. MODELS DIGITALS DE TERRENY 
 
 

2.3.1. Concepte de model 
 

Un model és  una representació simplificada de la realitat, en la que apareixen 

algunes de les seves propietats. 

Segons Turner [16] hi ha diferents tipus de models en base a la relació de 

correspondència que estableixin amb la realitat: 

- Models icònics: la relació de correspondència amb la realitat s’estableix a través de 

les propietats morfològiques. Seria el ca d’una maqueta 

- Models anàlegs: aquests posseeixen algunes propietats similars als objectes 

representats però no es uns replica de la realitat morfològica. Un exemple en són 

els mapes  

- Models simbòlics: són aquells models on l’objecte queda representat mitjançant 

una simbolització matemàtica 

 

 

 

2.3.2. Definició model digital de terreny 
 

Un model digital de terreny (MDT) es defineix, com una estructura numèrica de 

dades que representa la distribució espaial d’una variable quantitativa i continua, 

Felicisimo[17]. 

Així doncs veiem clarament que les característiques que diferencien un MDT, respecte 

qualsevol altre tipus de model són bàsicament dos: 

i. El fet que sigui digital: es a dir, que tingui una codificació numèrica la qual ens 

permeti fer un tractament per mitjans informàtics 
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ii. La importància que té que la variable representada tingui una distribució espaial 

continua (temperatura, pendent, altitud, etc.) 

 

Cal destacar que quan el MDT, està representat les altituds, rep el nom de model 

digital d’elevacions, MDE. Així doncs, un MDE, es la base mínima necessària per a la 

generació de qualsevol altre model cartogràfic. Doncs a partir de la informació que 

conté el MDE, ja sigui de forma explicita o implícita es poden crear: 

- Models més senzills, els quals reben el nom de derivats, aquests 

reflecteixen variables derivades directament de la topografia (pendent, 

orientació, etc.), i es generen sense necessitat de tenir una informació externa 

addicional. 

- Models més complexes, els quals reben el nom  de simulacions 

dinàmiques. Aquests son el resultat de conjuntar la descripció morfològica del 

terreny que ens dona el MDE, amb una simulació numèrica dels processos 

físics que es donen en ell. 

 

Concretament el que he fet en aquest estudi es la creació d’un model de simulació 

dinàmica. En base a un MDE de les zones estudiades, s’ha generat un model digital 

de pendents, amb el qual s’ha pogut determinar les zones més favorables a ruptura. 

Per una altre costat, s’han realitzat diferents algoritmes capaços de realitzar una 

simulació numèrica de la trajectòria que segueixen els corrents d’arrossegalls. 

Al conjuntar, la informació extreta de les simulacions numèriques de les trajectòries 

amb la informació geomorfològica que ens dona el MDE, podem elaborar en primera 

aproximació un  model digital de perillositat. 

 
 
 

2.4. MAPA DE PERILLOSITAT 
 

Al parlar de perillositat, i de mapes de perillositat, estem entrant en un camp temàtic, 

on fins i tot en la gran quantitat de bibliografia existent, es troben diferents 

plantejaments i definicions d’aquest concepte. Per aquest motiu, i abans de continuar 

avançant, és vol deixar clar l’enteniment que en aquesta tesina es dóna a aquests 

conceptes, segons [12]. 
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- Risc natural: es la probabilitat d’ocurrència que es produeixin pèrdues 

econòmiques i socials en una certa àrea i en un cert moment. Es calcula com el 

producte de la Perillositat per la Vulnerabilitat 

- Vulnerabilitat: es un concepte socioeconòmic, i es defineix com la capacitat de 

patir danys. S’estima mitjançant el grau de pèrdues. 

- Perillositat: es defineix com la probabilitat que té un punt de ser afectat per un 

cert fenomen natural d’elevada energia, durant un cert interval de temps. En el 

nostre cas per un moviment de massa. Es calcula per mitjà de dos conceptes, 

magnitud i freqüència. 

 

Cada un d’aquests conceptes té  associat un mapa, el qual expressa de forma gràfica, 

allò que defineixen. En el cas de la perillositat, se li associa el mapa de perillositat, el 

qual fa una zonificació del terreny, en tres colors de caràcter semafòric segons el grau 

de perillositat. Aquests tres color  son  verd, taronja i vermell, i fan referència a una 

perillositat alta, mitja, i baixa respectivament. Per a definir aquests graus s’utilitza una 

matriu de doble entrada: intensitat  (alta, mitja i baixa), i freqüència (alta, mitja i baixa) 

 
Figura 3: Matriu de doble entrada, freqüència - intensitat, que defineix el grau de 

perillositat 
 

Cal dir que aquesta matriu te gran dependència del fenomen estudiat.  

En aquesta tesina, com no es tenen dades de la intensitat, i únicament es treballa amb 

la probabilitat, la qual s’associa directament amb la freqüència, la matriu sobre la que 

es treballa és la següent: 
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Figura 4: Matriu de perillositat utilitzada en aquesta tesina 

 

2.3.1. Elaboració del mapa de perillositat 
 
L’objectiu final d’aquesta tesina, un cop estudiat l’abast del moviment de massa, és 

l’elaboració del mapa de perillositat de la conca on es produeix el moviment en 

qüestió. 

 

Amb l’elaboració d’aquests mapes es vol que serveixin com una primera  base per a: 

- Definir una bona ordenació d’usos del territori. 

- Mostrar la necessitat d’elaborar un estudi geològic detallat de la zona 

- Mostrar la necessitat de fer plans de mitigació de risc 

 

Cal destacar que el que aquí s’elaborarà no seran mapes de perillositat en el sentit 

més estricte de la paraula, doncs en cap moment s’ha contemplat l’existència dels 

períodes de recurrència, ni la intensitat del moviment, sinó que l’estudi s’ha encarrilat a 

aconseguir el càlcul de la probabilitat que te cada cel·la del MDE que representa la 

conca estudiada a ser afectada pel pas de la trajectòria del flux. 

D’aquesta manera i segons Ayala-Carcedo [18],  mes que un mapa de perillositat el 

que s’està elaborant es un mapa de susceptibilitats, on aquí s’entén  susceptibilitat 

com :“la propensió i/o tendència d’una zona a ser afectada per moviment de vessant 

per desestabilització i/o abast, determinat mitjançant un anàlisis comparatiu de factors 

condicionants i/o desencadenants, de manera quantitativa o qualitativa.” La manera 

final de materialitzar aquest anàlisis es mitjançant la forma de mapa de susceptibilitats, 

on es defineix també susceptibilitat alta, mitja o baixa, en funció de la propensió de 

cada zona a ser afectada pel moviment de vessant. 


