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6.- CONCLUSIONS I FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 
 

Degut al fort creixement  de l’ocupació del territori d’alta muntanya en concepte 

d’oci, s’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. Tot i que l’enginyeria civil te grans recursos per a 

estabilitzar aquests moviments, a vegades davant la gran magnitud que poden 

arribar a assolir, aquests tècniques resulten inútils o desaconsellables des de 

un punt de vista econòmic. Davant aquesta realitat apareix la necessitat de 

reconèixer les àrea exposades als efectes d’aquestes inestabilitats per tal 

d’evitar en elles determinats usos del territori. 
 

Per aquest motiu, amb aquest treball, s’ha volgut crear un model capaç de determinar 

l’expansió lateral que sofreixen els corrents d’arrossegalls a mesura que avancen en 

l’espai. Així doncs mitjançant el model proposat és vol conèixer l’extensió territorial que 

es veuria afectada per l’abast del moviment i el grau de probabilitat d’aquesta afecció 

per a cada punt del MDE sobre el que és fa la simulació. De tal manera que 

obtinguem, en primera aproximació, el mapa de perillositat de la zona, el qual serveixi 

com a base per a fer una bona ordenació territorial. 

 

Desprès d’haver aplicat aquest model a 2 zones dels Pirineus, La Comella, a la 

parròquia d’Andorra la Vella, i a la Conca de Jou, al municipi de La Guingueta, al 

Pallars Sobirà, les quals ja s’han vist afectades en el pasat per aquests fenòmens, i 

haver comparat els resultats obtinguts amb la simulació amb els resultats reals de 

camp, s’ha arribat a les següents conclusions: 

 

1. Els mapes de perillositat obtinguts, son suficientment bons,  per a donar a nivell 

global, una divisió de la zona estudiada en funció del grau de perill al que està 

sotmesa. És a dir, el model expansiu creat és capaç de discriminar les cel·les 

amb major perill de les que tenen un grau de perill menor. Tot i que per al cas 

de La Comella, s’ha pogut observar una petita dispersió en la morfologia que 

defineix la trajectòria, de manera que existeix una sobreestimació dels punts 

del MDE afectats pel flux. Aquest fet és causat pel tamany de les cel·les del 

MDE, doncs amb 30 m de costat que tenen les cel·les, petits torrents existent 

en el terreny no poden ser representats, i per tant és difícil aconseguir una 
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bona canalització del flux. En la Guingueta, on el torrent principal està més 

incidit en el terreny, aquest problema de dispersió és inexistent.  

 

2. Amb la modelització de l’expansió lateral del flux, s’aconsegueix, a diferencia 

del que passa amb la modelització lineal, que els resultats obtinguts amb la 

simulació, no depenguin d’una manera directa, de petites variacions en la 

programació del model, com puguin ser: variació en la numeració de les cel·les 

veïnes, pas de cel·la basat en la diferencia de cotes, pas de cel·la basat en el 

valor de la pendent, etc. Doncs la repetició iterativa de la simulació fa que tots 

el resultats obtinguts convergeixin a resultat final molt similar en tots els casos. 

 

3. L’anàlisis de sensibilitat, amb el qual es troben els valors idònis per als 

paràmetres que defineixen el model, per a cada una de les zones estudiades, 

(angle màxim, angle d’abast, i nombre d’iteracions), depèn de la precisió del 

MDE sobre el que s’aplica la simulació. Recordem aquí que els valors obtinguts 

d’aquests paràmetres per a les zones estudiades són: 

- Per al cas de la Comella el valor de l’angle d’abast que regeix el moviment 

del flux, és de 17º per tal d’arribar al peu del con, i de 20º en el cas de 

moviments on el seu abast no es tant llarg, com va ser el cas del corrent 

d’arrossegalls que es va donar en aquesta zona l’any 1937, recordem que 

el valor de l’angle d’abast disminueix al augmentar el volum mobilitzat. I el 

valor de l’angle màxim és de 2. 

- Per al cas de la Guingueta, el valor de l’angle d’abast i de l’angle màxim és 

de 10º i 3º respectivament. 

L’explicació d’aquests valors inusualment baixos la trobem en que  en el 

MDE existeixen punt baixos en zones de forta pendent i  zones molt 

planes, amb pendents baixes (<10%),  a la zona del con,  fets que 

provoquen la necessitat de valors baixos de l’angle màxim per tal que la 

trajectòria no pari de forma prematura i pugui arribar al con. 
 

4. Finalment, i tot i que es necessari un tractament previ de les dades inicial, cal 

dir que el SIG es un eina bàsica en aquest estudi alhora d’aconseguir resultats 

d’una manera ràpida i automatitzada. Les eines que ens dona el SIG han estat 

utilitzades per: 
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- Elaborar els mapes de perillositat, doncs permeten relacionar ràpidament 

les taules de resultats obtingudes amb el model,  amb la seva representació 

gràfica sobre el MDE.  

- Comprovar els resultats de diferents hipòtesis de forma ràpida mitjançant 

tècniques de prova i error, és el cas de : 

o L’anàlisis de sensibilitat  dels diferents factors que regeixen el model 

o La valoració del grau de perillositat, on l’usuari pot aplicar de manera 

ràpida diferents intervals del grau de la perillositat fins a trobar els que 

millor s’adapten a la zona i al flux estudiat. 

- Superposar de manera ràpida diferents mapes per tal d’extreure nous 

resultats i noves conclusions, com és el cas de la superposició de les 

diferents trajectòries obtingudes amb el pas de cel·la mitjançant el valor de 

la pendent o mitjançant la diferencia de cotes 

- Realitzar la suma dels mapes de perillositat obtinguts per a cada un dels 

punts de ruptura escollits en les diferents conques i així obtenir un mapa 

final de perillositat de tota la conca. Amb aquest mapa de perillositat final, si 

li sobreposem el mapa d’edificis i infrastructures existents en cada una dels 

cons estudiats obtenim en primera aproximació un mapa de riscos. 

 

 

Per acabar i en resum podem dir: 
 

- El model és suficientment bo per a tenir a nivell global un mapa de perillositat 

que discrimini les zones amb més perill de les que tenen menys. I serveixi com 

a primera aproximació per a fer una bona ordenació del territori. 

- El model expansiu és molt millor al model lineal alhora d’aconseguir una bona 

simulació de la trajectòria dels corrents d’arrossegalls. 

- Els SIG és un eina bàsica per a l’obtenció ràpida de resultats i  per al seu 

tractament. 

- La precisió del MDE sobre el que es fa la simulació té gran influencia en el 

comportament del model proposat. 

 

 

No es vol tancar aquest treball sense donar idees per a futures línies d’estudi les quals 

pugin millorar la modelització de la trajectòria dels corrents d’arrossegalls aquí 

presentada i conseqüentment millorar també el mapa de perillositat assaciat a ella. 
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Des d’aquí es proposa incloure en la modelització un factor de correcció, per a cada 

pas de cel·la, que tingui en compte la potencia que te el flux. De manera que aquest 

sigui capaç de superar petites depressions existents en el terreny, evitant així parades 

prematures de la simulació, a causa de trobar que la cel·la central és la més deprimida 

de totes les cel·les veïnes que l’envolten.  

Igual d’interessant seria aconseguir que la búsqueda dels punts de ruptura on s’inicia 

el moviment es fes de manera automàtica, en base al valor de les fortes pendents en 

determinats punts de la conca, així com determinar el nombre i la posició idònia 

d’aquests punts per tal d’aconseguir informació de la perillositat sobre tota l’àrea de la 

conca.  

Un altre punt a estudiar amb més detall és la influencia que té en la trajectòria final del 

flux l’ordre numèric donat a les cel·les veïnes alhora de calcular el pas del flux entre 

cel·les.  

Com a última proposta cal dir que també resultaria de gran utilitat millorar 

l’automatisme alhora de calcular el mapa de perillositat final a partir de la suma dels 

diferents mapes de perillositat obtinguts per a cada un dels punts de ruptura estudiats. 

Així com automatitzar la superposició del mapa d’usos del sòl per aconseguir el mapa 

de riscos final. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


