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Preguntes claus per la mitigació:
 Quan i on?
 Arriba fins al poble/carretera?



Qué son procesos torrenciales?
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Agents rurals



Qué son procesos torrenciales? 

Video Senet!

Auscultació de processos torrencials al barranc de Rebaixader (Senet)



USGS

Perquè es formen processos torrencials?  causes

Causas:
 Material suelto
 Agua
 Pendiente

 Factor (error) “humano” 



 On es produeixen processos torrencials?

inventari d’esdeveniments antics
(2262 entrades)

Perquè es formen processos torrencials?  causes

pendents 25º – 40º

tarteres i prats



 On es produeixen processos torrencials?

 Resultats serveixen per la mitigació

Perquè es formen processos torrencials?  causes

mapes de susceptibilitat
(per planificació urbanistica etc.)



Perquè es formen processos torrencials?  causes

 Quan es produeixen processos torrencials?
 Anàlisi de pluges
 Dades de pluviòmetres i també del radar meteorològic 



Perquè es formen processos torrencials?  causes

 Quan es produeixen processos torrencials?

 Principalment durant pluges convectius (estiu)!
Confirmat per la distribució mensual dels processos 
torrencials a Portainé:
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Perquè es formen processos torrencials?  causes

 Pluges convectius (estiu)

Portainé

22 July 2010 (aprox 19h) 21 August 2015 

km



Perquè es formen processos torrencials?  causes

 Quan es produeixen processos torrencials?
 Llindars pluges critiques
 per un sistema d’alerta

1.0

10.0

100.0

0.1 1 10 100

in
te

ns
ity

 (m
m

/h
)

duration (h)

non-trigger raingauge data Portainé best fit

Portainé raingauge Meteocat Raingauges

Berti et al 2014



Com es mouen processos torrencials?  dinàmica

 Auscultació amb sensors a Portainé



Com es mouen processos torrencials?  dinàmica

 Auscultació amb sensors a Portainé
 Resultats de 2015

Estimació de:
• Volum
• Velocitat
• ...
Calibració models numèrics



Com es mouen processos torrencials?  dinàmica

 Experiments en el laboratori



Com es mouen processos torrencials?  dinàmica

 Disseny i aplicació de models numèrics
 Resultats de camp (Portainé) i laboratori



Com ens podem protegir?  mitigació
 Sistema de alerta: 

 quan i on es produeixen?



 Arriba fins al poble/carretera etc. (dinàmica)?
 Models numèrics
 Mapes per la planificació urbanistica

Com ens podem protegir?  mitigació

La Guingueta d’Àneu Andorra

Vídeo: model numèric 

EUROCONSULT



Com ens podem protegir?  mitigació
 Mesures estructurals i no estructurals

 Comprovació de amb models numèrics

GEOBRUGG



Algunes respostes

 Perquè es formen processos torrencials?
 Presencia de pendents forts
 Disponibilitat de sediment
 Intenses pluges  (estiu)

 Com es mouen processos torrencials?
 Mecanismes molt complexos 
 Poden moure distancies molt llarges i arribar a zones planes 

 Com ens podem protegir? 
 Cadasqú: actuar amb “sentit humà”
 Adiministració: mapes de perillositat i zonificació urbanística
 Mesures estructurals i no estructurals (si calen)



SMUCPHY: smucphy.upc.edu
ANYWHERE: anywhere-h2020.eu        marcel.hurlimann@upc.edu
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