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7. CONCLUSIONS  
 
 
La problemàtica presentada a l’hora d’elaborar mapes de perillositat i tenir el 

territori dividit en zones en funció del grau de perill a què estan sotmeses, demana 
un estudi previ i una comprensió del funcionament dels moviments de massa, en 
concret interessa conèixer el seu recorregut des del punt de trencament fins a la 
seva detenció. Per a aquest motiu el present treball proposa uns models per a 
determinar la trajectòria dels moviments, utilitzant tècniques de Sistemes 
d’Informació Geogràfica, per a poder automatizar els passos necessaris per a 
arribar a obtenir la trajectòria desitjada. Aquests models presentats podran ser la 
base futura d’altres estudis amb semblants propòsits i del mateix calibre o superior. 

 
• Dins el context local de dues zones susceptibles a moviments de massa en el pre-
pirineu català (Vallcebre i la Pobla de Lillet) i una zona subjecte a erupcions 
volcàniques (Tenerife), s’han creat 3 models amb el SIG ArcView, els quals es 
basen en el mètode del màxim pendent, anomenat així perquè el recorregut 
modelitzat es mou sempre cap al punt amb més diferència d’alçada. A cada mètode 
s’imposen diferents condicions: 

- Model A: El flux de material es mou sense imposar cap condició externa. 
S’atura quan una cel·la està més baixa (en alçada) que les del seu 
voltant, o quan la simulació surt del MDE d’on no se’n té informació. 

- Model B: El material es mou fins que l’angle màxim entre cel·la i cel·la és 
inferior a 5º, valor límit per a la detenció dels recorreguts. 

- Model C: El material es mou fins que l’angle d’abast ( )/( dzarctg ∆∆ ) és 
inferior a un cert valor extret de les mesures de camp, i que és diferent 
per a cada zona estudiada. 

 
• Els resultats obtinguts tant a Vallcebre com a la Pobla de Lillet ens diuen que el 
model A dóna recorreguts molt més llargs que a la realitat. Amb el model B alguns 
recorreguts s’aproximen millor als valors de camp donant, per tant, millors 
modelitzacions. El model C per la Pobla de Lillet dóna modelitzacions bones, en 
general, però per Vallcebre només en pocs moviments és possible l’aplicació del 
model. 

Per a valorar els errors comesos (en %) a l’hora de modelitzar la distància 
recorreguda pel moviment, comparant-la amb la distància recorreguda al camp, per 
a les zones estudiades i amb tres models considerats, s’ha fet un càlcul dels valors 
mitjos d’error per a cada model, de manera que el model C dóna menor error tant a 
Vallcebre com a la Pobla de Lillet, tot i que a Vallcebre la mitja ha estat fet amb 
només tres dels deu moviments estudiats. 

 
Aquests resultats fan pensar en dos extrems clarament diferenciats per a 

l’ús dels models: si es volgués realitzar una planificació urbanística de la zona, i fós 
encarregat un mapa de perillositat s’hauria de tenir que s’obté una trajectòria 
superior a la real, ja que la zona inferior propera al moviment s’inclouria dins la 
zona de més perillositat del mapa; en canvi, sabent que el model dóna resultats 
previs al final del moviment real, es posaria com a zona de màxim perill la zona 
anterior al final del moviment.  

 
Els resultats obtinguts per a Tenerife ens diuen que no es pot aplicar cap 

dels models creats, ja que només s’ha aconseguit modelitzar una sisena part de la 
longitud total de la colada. 

 
• Es pot concloure que els models creats presenten alguns punts febles que 
impliquen errors a l’hora de ser utilitzats. Els errors més freqüents detectats a 
Vallcebre i a la Pobla de Lillet són els que apareixen amb els models B i C, degut a 
l’existència d’un valor límit imposat, en l’angle màxim entre cel·la i cel·la i en 
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l’angle d’abast, respectivament. En el primer cas, podria considerar-se que l’angle 
de 5º imposat és un límit massa petit, quan molts moviments de característiques 
estudiades i conegudes es frenen amb angles del terreny superiors a aquest valor. 
En el segon cas, l’angle d’abast és un valor molt delicat, el qual ha estat objecte 
d’estudis de gran interès, però del qual encara no se n’ha pogut extreure un valor 
teòric per certs tipus de material, o per a localitzacions concretes del territori.  
Pel cas de Tenerife, s’ha arribat a la conclusió que cap dels models és operatiu per 
diferents motius:  

- El MDE no té suficient resolució per a representar la topografia d’una colada 
de lava. Si es disposés d’un model amb un pas de malla inferior les 
trajectòries modelitzades abarcarien la totalitat de la colada. 

- La selecció de les cel·les de ruptura influeix en gran mesura en la trajectòria 
modelitzada, comportant variacions en la distància de fins a centenars de 
metres entre una cel·la i la seva veïna. 

- La base dels models, és a dir, la teoria del màxim pendent, suposa una 
simplificació massa extrema pel que fa a l’evolució del moviment d’una lava, 
considerat molt complex. 
 

• Les mancances que contenen els models presentats poden ser millorades, sigui 
retocant els programes que constitueixen els models o treballant amb models 
digitals més precisos. En zones com Tenerife s’hauria de fer un replantejament de 
com enfocar l’estudi, per tal d’obtenir resultats semblants o millors als obtinguts al 
pre-pirineu, que donin una bona modelització de la trajectòria del flux de lava. 

 
Una altra via de desenvolupament és la de considerar l’expansió lateral que 

genera qualsevol flux de material, a banda del recorregut aquí modelitzat seguint la 
màxima pendent. 

 
Cal incidir en el fet que mitjançant l’eina SIG es poden aplicar els models 

tants cops com sigui necessari, en funció de la quantitat de moviments que es 
vulguin estudiar de la zona en concret. D’aquesta manera s’automatitza un procés 
que, de no ser així, comportaria moltes hores de feina i resultats molt menys 
precisos. De forma semblant es podrien modificar els programes per tal de 
personalitzar’ls o perfeccionar’ls en funció de les necessitats del moviment estudiat 
o del model que desitgi aplicar-se. 

 
 


