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I.INTRODUCCIÓ 
 

Els moviments de massa, formen part d’aquells fenòmens naturals que 
comporten un risc a nivell social  i amb els quals la població ha de conviure 
en el dia a dia. Entre aquests fenòmens destaquen els terratrèmols, els allaus 
nivals, huracans, les avingudes i riuades fruit de forts aiguats i els moviments 
de masses o esllavissades entre d’altres. Tots ells, fenòmens amb 
conseqüencies sovint catastròfiques i en certs casos, fins i tot tràgiques a 
nivell de danys materials i humans. 

Davant d’aquests fenòmens, l’home difícilment pot evitar-ne la seva 
ocurrència donat el seu caràcter extrem, però sí que, en canvi, pot procurar 
d’atenuar-lo preveient-lo amb antel·lació. Així com els danys materials es 
poden atenuar mitjançant obres de contenció (dics, motes, embassaments 
de laminació, estructures de protecció en carreteres, o difusors d’energia en 
torrents...)  els danys humans, tan sols poden evitar-se amb previsió i 
antel·lació.  

De la mateixa manera que es poden preveure els desbordaments de rius en 
base a models meteorològics, també s’han de poder preveure els moviments 
de masses que es poden desencadenar en una regió determinada. Per això 
s’ha de poder establir un model que avaluï  el risc existent d’esllavissades en 
una determinada regió i, a partir d’aquest, activar o no un sistema d’alerta. 

Nombrosos científics i tècnics d’arreu han posat de manifest l’existència 
d’una relació, no sempre clara, entre la pluja i les esllavissades del terreny. A 
continuació es citen alguns dels estudis realitzats.  

Caine (1980) va realitzar un ampli inventari d’intensitats i durades d’episodis 
plujosos desencadenants de corrents d’arrossefalls i lliscaments superficials 
arreu del món. A partir d’aquest inventari va poder determinar un llindar 
expressat de la següent manera: 

0.3914.82I D−=  

On I és la intensitat en mm/h i D la durada de l’episodi en hores. Aquest 
llindar és aplicable tan sols a episodis plujosos de durades compreses entre 
els 10 minuts i els 10 dies. 

Aquesta expressió denota clarament que per tal que episodis plujosos de 
curta durada ocasionin esllavissades, aquests han de donar-se amb fortes 
intensitats. En canvi, per a aquells episodis de més llarga durada, la intensitat 
no jugaria un paper tan rellevant. Aquesta relació entre intensitat i durada 
s’ha confirmat també en altres estudis d’investigació (i.e Fukuoka, 1980; 
Crozier 1986; Wolle i Hachich, 1989; Kim et al. 1991). En aquests diferents 
estudis s’observen variacions entre els diferents llindars trobats. Això s’explica 
quan en l’anàlisi entren en joc altres factors com serien les propietats del sòl, 
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la geometria dels vessants o l’ús del sòl. 

Estudis posteriors com el realitzat per J. W.Godt et al. (2002) analitza, els 
lliscaments superficials (shallow landslides) de la regió de Seattle, Washington. 
En aquest estudi els autors posen de manifest l’existència d’uns possibles 
llindars de pluja a partir dels quals es pot determinar el grau de risc en funció 
de la intensitat mitjana i les durades dels  episodis plujosos. Alhora, en aquest 
estudi, els autors empren un model per avaluar el balanç d’aigua contingut 
al terreny en funció del règim de pluges. 

Un estudi semblant és el que vafer R.Giannecchini (2005) per estudiar els 
lliscaments superficials a la regió dels Apuan Alps, una de les regions més 
plujoses d’Itàlia. El tipus de llindars obtinguts segueixen el mateix model 
Intensitat-Durada que els de J.W.Godt et al. En aquest cas però s’introdueix 
també un altre tipus de llindar basat en la relació entre la durada i l’NSR 
(Normalised Storm Rainfall- Wilson, 1997), un paràmetre que permet 
normalitzar la p(24h) associat al fenomen amb la MAP (Mean Anual 
Precipitation). 

Els corrents d’arrossegalls (debris flows) també s’han estudiat des del punt de 
vista hidrològic. És el cas de l’estudi realitzat per Chen Chien-Yuan et al. 
(2004). En aquest cas es contempla, a més, els efectes que poden causar els 
terratrèmols al terreny. Aquests, en certa manera, el que fan és reduir la 
precipitació crítica que desencadena les esllavissades. Així, els terratrèmols 
baixen el llindar de pluja que ocasiona el desencadenament. L’explicació a 
aquest fenomen la trobem també en el fet que les saccejades brusques al 
terreny ocasionen increments bruscos de les pressions intersticials.  

Veient que aquesta relació entre esllavissades i pluja existeix, tot i que no 
sempre és tan trivial de demostrar, aquesta tesina pretén determinar llindars 
pluviomètrics a diverses regions de Catalunya. El territori Català presenta una 
gran diversitat pel que fa a unitats geomorfològiques, litologies i orografies. 
Per aquest motiu l’estudi es planteja a nivell regional i no pas global. 
Inicialment, la intenció era abraçar tot el territori català. Ara bé, veient les 
dimensions que podia prendre aquest tipus d’estudi, l’hem restringit tan sols a 
5 regions: Baix Llobregat-Anoia, Conca de l’Alt Llobregat, Conca de Tremp, 
Conca de l’Alt Segre i Pirineu Occidental. 

La gran dificultat a l’hora de realitzar aquest estudi s’ha trobat en la recerca 
d’informació. D’una banda, aquesta dificultat rau, en primer lloc, pel fet que 
la informació és quasi inexistent i la disponible és força incompleta. En segon 
lloc, és difícil tenir constància d’aquelles esllavissades que han tingut lloc en 
llocs isolats d’alta muntanya o en sòls rurals allunyats de les poblacions. Si les 
esllavissades no ocasionen danys materials normalment aquestes no es 
registren. D’altra banda, la següent dificultat ve a l’hora de determinar la 
data en què es van produir les esllavissades. En la majoria de casos, l’única 
dada referent a cronologia que es coneix és l’any d’ocurrència o de 
reactivació. Això ha fet que part del nucli de la tesina sigui la determinació 
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d’una data proposada o reinterpretada per tal de poder treballar 
posteriorment. En definitiva, la manca de dades i d’informació cronològica 
marca el caràcter d’indefinició i d’incertesa d’aquesta tesina.  

Aquesta problemàtica no tan sols es dóna en aquesta tesina sinó que en 
estudis de llindars de pluja com el de Gabet et al. (2003) a la  serralada de 
l’Himalya (Annapurna, Nepal). En aquest cas, el gran inconvenient era la 
inaccessibilitat als punts on es desencadenaven esllavissades, punts 
completament isolats d’alta muntanya. Per a seguir endavant amb l’estudi 
Gabet et al. van mirar d’associar els successos dels moviments de massa al 
volum de sediments fluvials transportats pel riu Khudi Khola durant l’època 
del Monsó. 

Altres mètodes per tal d’obtenir informació sobre els moviments de massa 
són els estudis dendrocronològics dels vessants. Analitzant mostres d’anells 
dels arbres i els índex d’activitat d’una zona, es pot arribar a determinar l’any 
dendrocronològic en què s’han produït esllavissades a la regió d’estudi. 
Aquesta metodologia és la que empraren Corominas i Moya (1997) per 
determinar el llindar de pluja desencadenant d’esllavissades a la Conca Alta 
del Llobregat, Pirineu Oriental. Els passos seguits per aquests autors per a 
determinar el llindar són els que s’han procurat de seguir en aquesta tesina. 

Per obtenir però una base de dades per poder realitzar el treball, en el nostre 
cas hem hagut de recórrer a la informació bibliogràfica, d’hemeroteca i a 
estudis de camp als municipis en els quals era coneguda l’existència 
d’esllavissades. 

Així, ja per concloure aquest apartat d’introducció, comentar que l’objectiu 
principal de la tesina és poder determinar els llindars de pluja 
desencadenants d’esllavissades a les diverses regions d’estudi de Catalunya. 
Sempre però, partint de la idea que els resultats obtinguts contenen un cert 
grau d’incertesa inherent a la qualitat de les dades disponibles i a la relació 
imprecisa entre la pluja i la desestabilització dels vessants. Alhora, es 
procurarà estimar la probabilitat d’excedència dels llindars i, finalment, es 
procurarà realitzar un estudi comparatiu de caire qualitatiu entre regions i 
tipologies de moviments per tal de donar una visió més global de l’estudi 
realitzat. Finalment, a l’apartat de conclusions es donen unes recomanacions 
de cara a qui vulgui seguir investigant en aquest camp i així, potser en un 
futur poder arribar a establir un model d’avís o alerta d’esllavissades a nivell 
català. 

  


