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CONCLUSIONS 

En aquest apartat es pretén sintetitzar les conclusions a què s’ha arribat un 
cop obtinguts els resultats.  

1. FASE DE RECERCA 

La fase de recerca de la tesina ha estat una de les parts fonamentals donat 
que hi ha molt poca documentació referent a les esllavissades que s’han 
produit arreu. Alhora, molta de la informació que s’ha trobat, posteriorment 
no s’ha pogut tractar per manca de precisió cronològica. En aquest sentit 
només cal veure que d’un total de 224 esllavissades inventariades, tan sols se 
n’han pogut analitzar 88, un 39%. 

Les raons per les quals no es troba informació sobre el tema rauen en els 
següents punts: 

⇒ Les esllavissades naturals solen donar-se en indrets d’alta muntanya o 
de sòl no urbà i per tant, moltes no ocasionen danys materials, fet que no les 
fa notícia de cara als mitjans de comunicació, premsa o registres històrics. 

⇒ Moltes de les esllavissades es produeixen en episodis d’aiguats i els 
danys que ocasionen resten, en general, en segon pla respecte de les 
inundacions, desbordaments dels rius, col.lapses de ponts, etc. Això fa que 
sovint siguin computades dins altres riscos naturals. 

⇒ Les esllavissades que es donen en indrets isolats com els d’alta 
muntanya passen desapercebudes. 

⇒ La data exacta del desencadenament és molt difícil de determinar a 
no ser que hi hagi hagut danys materials o humans de força gravetat o 
s’hagin fet estudis geotècnics poc després de l’esdeveniment. Fins i tot quan 
es fan estudis tècnics, tampoc s’esmenta la data exacta. 

Fins ara, s’ha parlat de la recerca de moviments. Pel que fa a la recerca de 
dades pluviomètriques, aquesta ha estat més senzilla. Tot i així, la ubicació de 
les estacions pluviomètriques no sempre eren les ideals de cara a reflectir bé 
la història hidrològica del vessant d’estudi. Aquest factor s’ha donat força en 
regions de muntanya on l’orografia pot donar lloc a tempestes convectives 
d’estiu molt localitzades. Per tant, pot passar que mentre al vessant podia 
tenir lloc la tempesta, en el punt de l’estació pluviomètrica, no hi havia 
precipitació o aquesta era molt minsa. 

Així, podem dir que la fase de recerca ha posat de relleu des d’un inici el 
caràcter incert del tema d’estudi. Aquesta incertesa posteriorment  ha 
quedat reflectida en els resultats. 

La manca de dades de les regions del Pirineu Occidental, Conca de l’Alt 
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Segre i Conca de Tremp no ha fet possible l’estudi de llindars per a aquestes 
regions. Aquestes, tan sols es podran analitzar des del punt de vista 
comparatiu entre altres regions i entre tipologies de moviments. Les 
conclusions de l’estudi s’exposen al darrer punt de les conclusions. 

2. ESTUDI DE LLINDARS  

2.1 REGIÓ DEL BAIX LOBREGAT-ANOIA 
 

En aquesta regió s’han analitzat 4 Colades de terres, 1 corrent d’arrossegalls, 
15 lliscaments, 2 despreniments, i 8 esllavissades de tipologia desconeguda 
que sumen un total de de 30 esllavissades. 

La litologia inestable predominant de la regió està constituïda per margues i 
argiles del Burdigalià, terrenys cohesius i poc permeables però, que en certes 
zones presenten alts graus de fissuració. 

Arrel d’una primera aproximació en base a la p(24h) s’ha obtingut un primer 
llindar de 70mm en 24h. 

Fent un estudi més detallat de la pluja antecedent s’han determinat dos 
llindars diferents:  

El primer d’ells obtingut tan sols a partir de les esllavissades inventariades: 
Ac=26D+52. Aquest llindar donava explicació a un 90% de les esllavissades 
inventariades. 

El segon llindar d’equació Ac=19D+107 s’ha obtingut considerant, a part de 
les esllavissades, els episodis plujosos no associats a esllavissades que han 
superat els 70mm. Aquest darrer explicava el 79% dels episodis esmentats 
però tan sols un 67% de les esllavissades inventariades. Per aquest motiu es 
proposen els següents llindars d’estabilitat.   

Ac>19D+107: Zona inestable  

26D+52<Ac<19D+107:  Zona de transició 

Ac<26D+52:  Zona estable 

(Ac:precipitació acumulada en mm; D: durada en setmanes) 

La major part de les anomalies detectades a l’estudi s’han pogut explicar en 
base a la informació inventariada o bé, han deixat de ser anòmales un cop 
fet l’estudi de la precipitació antecedent. 

La zona de transició ha permès incloure dins de la zona d’inestabilitat totes 
aquelles esllavissades que semblaven activar-se o reactivar-se amb 
precipitacions intenses de breu durada. I és que com ja s’ha dit, força zones 
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de la regió, tot i ser poc permeables presentaven terrenys fissurats, ocasionats 
molt probablement per anteriors reactivacions. 

Dels episodis plujosos sense esllavissades associades que han superat el 
segon llindar, 6 en total, 5 d’ells s’han confirmat mitjançant l’estudi 
d’hemeroteca. Aquest fet, donaria força validesa al segon llindar. 

Aquest estudi de llindars, juntament amb l’estudi d’índexs normalitzats, ha 
posat de manifest la importància que pot arribar a tenir la precipitació 
antecedent en la regió d’estudi. Fet que és coherent amb la litologia 
predominant, de materials poc permeables.  

Pel que fa a l’estudi probabilístic a partir de distribucions d’extrems del tipus 
Gumbel, les esllavissades a la regió tenen períodes de retorn que oscil.len 
entre els 15 anys, en aquelles esllavissades que es produeixen arrel de forts 
aiguats en curts períodes de temps; a 3 anys, en aquelles esllavissades en 
què la pluja antecedent juga un paper important a patir d’una setmana 
d’acumulació.  

2.2 REGIÓ DE LA CONCA DE L’ALT LLOBREGAT 

En aquesta regió s’han analitzat 19 colades de fang, 3 corrents d’arrossegalls, 
3 despreniments i 14 lliscaments que sumen un total de 39 esllavissades. 

La litologia predominant a la regió són les argil.lites i gresos de la Fàcies 
Gàrum (Cretaci Superior). Aquestes argil.lites són conegudes per presentar un 
al grau d’inestabilitat. 

La primera aproximació al llindar ha resultat ser de 51mm caiguts en 24h. Ara 
bé, l’estudi de pluja antecedent ha constatat que aquests 51mm requerien 
uns 61 mm més de precipitació acumulada prèviament. Així, s’ha arribat a 
poder definir dues zones d’estabilitat. 

Ac>24D+109: Zona inestable  

Ac<24D+109:  Zona estable 

(Ac:precipitació acumulada en mm; D: durada en setmanes) 

En aquest cas no s’ha cregut convenient establir una zona de transició donat 
que el llindar explica un 85% de les esllavissades inventariades i un 80% dels 
episodis plujosos sense esllavissades associades. 

Les anomalies detectades a l’estudi de llindars s’han donat sobretot en les 
reactivacions de la Nou, Cal Barbet i Can Pujals. Aquestes anomalies també 
figuraven a l’estudi de llindars de Corominas i Moya (1997) i s’expliquen  pel 
fet que es tracta de reactivacions successives que paulatinament han anat 
esquerdant el terreny fet que facilita l’entrada d’aigua i causa l’augment de 
susceptibilitat als episodis plujosos intensos de curta durada.  
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Cal destacar la sembança entre el llindar obtingut i el llindar superior de la 
regió del Baix Llobregat-Anoia. Aquesta similitud sembla venir donada pel fet 
de tractar-se de terrenys amb característiques litològiques semblants. 

Tot i així, el llindar de l’Alt Llobregat és més estricte que no pas el llindar del 
Baix Llobregat. Aquesta explicació la trobaríem en el fet que la regió de l’Alt 
Llobregat és més humida que no pas la del Baix Llobregat. Les pluges 
mitjanes anuals (MAP) són de 933.59mm i 608.30mm respectivament.  

Pel que fa a la probabilitat d’ocurrència, els períodes de retorn oscil.len entre 
un màxim de 4 anys, per a aquelles esllavissades desencadenades per  
pluges intenses d’un dia de durada, a  períodes lleugerament inferiors  als 2 
anys per aquelles esllavissades produïdes per acumulacions de pluja en 
períodes de temps superiors als 3 dies.   

3. ESTUDI COMPARATIU PER REGIONS 

De l’estudi comparatiu mitjançant els índexs normalitzats s’ha pogut realitzar 
un anàlisi qualitativa les conclusions del qual s’adjunten a continuació. 
Recordem que:  

 

NSR: Normalised Storm Rainfall= p(24h)/MAP 

I1 (índex 1): p(24h)/RDN 

I2 (índex 2): p(4setmanes)/p(anual) 

 

Les regions d’estudi més humides són la Conca Alta del Llobregat en primer 
lloc i el Pirineu Occidental en segon lloc. 

En les regions on hi ha un predomini de materials granulars, com seria el cas 
dels dipòsits morrènics, les precipitacions intenses a 24h hi juguen un paper 
important. Aquest és el cas de la regió del Pirineu Occidental, amb 
NSR=12,19% i I1=12.72.   

Tot i així, també s’observa que en les regions on predominen els materials 
argilosos i poc permeables, les precipitacions intenses a 24h també hi juguen 
un paper força significatiu (NSR=13.63%, I1=9.30) al Baix Llobregat i a l’Alt 
Llobregat (NSR=11.37%; I1=10.17). 

L’explicació de cara al Baix Llobregat es pot donar a partir de l’alt grau de 
fissuració que presenta el terreny en força zones com seria la de 
Castellbisbal. Aquest grau de fissuració pot venir induït ja sigui per antigues 
reactivacions com per la presència de fractures associades a la falla del 
Vallès Penedès.  
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De cara a l’Alt Llobregat l’explicació es podria donar també per la presència 
d’antigues reactivacions i, alhora, pel fet de ser la regió més humida on al 
ploure-hi sovint, el terreny necessita fortes p(24h) per desestabilitzar-se. 

Per tant, es podria concloure que la importància de la p(24h) depèn no tan 
sols de la litologia, sinó també del règim de pluges de les regions. 

De cara a la precipitació antecedent, l’estudi mostra uns índex I2 força 
semblants en totes les regions però denota 2 grups diferenciats que es 
corresponen a aquelles regions de materials cohesius com són les de l ‘Alt i 
Baix  Llobregat i  Conca de Tremp, amb índexs vora el 22%,  i aquelles 
corresponents a materials més permeables com els dipòsits morrènics del 
Pirineu Occidental i els terrenys pissarrosos de la Conca de l’Alt Segre, amb I2 
vora el 20%. Aquesta diferència es veu encara més accentuda observant 
l’índex I3 (26% al primer grup i 23% en el segon grup). 

Així, en les regions amb materials cohesius, la pluja antecedent sembla jugar 
un paper més important que no pas en regions de materials granulars o més 
permeables. Aquest fet és lògic donat que en materials poc permeables,el 
terreny requereix més temps a l’hora de percebre els efectes de l’augment 
de pressions intersticials induït per la infiltració de l’aigua de pluja. 

4. ESTUDI COMPARATIU PER TIPOLOGIES DE MOVIMENTS. 

Les p(24h) màximes desencadenants d’esllavissades es donen en els corrents 
d’arrossegalls. Alhora, aquests són els que presenten els índex NSR i I1 
superiors. I1 promig en aquest cas és de 14.24>14. Aquest es coherent amb 
els estudis de Wilson (1997). 

La p(24h) en canvi no sembla ser tan trascendental en colades de terres, de 
fangs i Lliscaments.  Aquests moviments semblen respondre a llargs períodes 
de precipitació moderada (I2>18.90% i I3>25.69%).Això es constata en l’estudi 
de mínims. 

Els corrents d’arrossegalls també semblen ser susceptibles als efectes de la 
pluja antecedent (I2=21,34% i I3=25.10%). Ara bé, tenint present que la p(24h) 
mitjana amb què es solen produir és de 143.25mm, el doble de la 
precipitació mensual associada als moviments, això fa pensar en l’efecte 
distorsionant que pot induir la inclusió de la p(24h) a la pluja acumulada en 4 
setmanes.   

Pel que fa als despreniments sembla difícil establir relacions amb la 
pluviometria donat que els valors obtinguts són massa variables. 
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RECOMANACIONS 
 

L’estudi de la relació entre pluviometria i desencadenament d’esllavissades  
deixaria de ser tan incert en la mesura que els moviments succeits al territori 
quedessin registrats en alguna base de dades més completa que la creada 
per a aquesta tesina. Per tant, es recomana crear un inventari d’esllavissades 
succeïdes a Catalunya, a nivell d’administració, amb totes les dades 
necessàries per tal de poder vincular directament les pluges amb els 
moviments registrats i no haver de recórrer a la reinterpretació de les dates 
de desencadement del tot necessària en aquesta tesina. 

La Base de dades, a més, podria ser tractada amb Sistemes d’informació 
Geogràfica (SIG) per tal de poder fer estudis regionals més detallats i que 
aquests després permetessin l’establiment de zones perilloses tenint en 
compte diferents períodes de retorn.  

De cara a l’estudi probabilístic, seria convenient realitzar-lo segons una 
distribució d’extrems  tipus SQRT-ET ja que aquesta s’adapta molt millor a 
climes mediterranis en què la pluja sol caure de forma torrencial i de forma 
poc uniforme al llarg del temps. La distribució Gumbel utilitzada per aquest 
estudi és més adient en climes atlàntics. 

Un altre tipus d’estudi probabilístic, més detallat, es podria dur a terme 
mitjançant regressions logístiques. Aquest tipus de regressions permetria 
incloure diversos paràmetres al model probabilístic. Entre d’altres destacarien 
les percipitacions acumulades en 24h, 48h, 1 setmana... 6setmanes i 
paràmetres com el pendent del vessant i la litologia. Per poder realitzar 
aquest tipus d’estudi però es requereix una gran quantitat d’informació que 
en molts casos no es disposa. Ara bé, una regressió logística més senzilla, amb 
la informació hidrològica com a únics paràmetres, és la que s’hauria pogut 
fer en aquesta tesina.  

Finalment, es recomana que per tal que futurs estudis prenguin rellevància, 
s’hauria de disposar de força més esllavissades inventariades que les que 
s’han analitzat en aquesta tesina. Això comportaria la implicació de les 
diverses administracions en el recull d’aquests fenòmens i registrar-los en una 
base com la que ja s’ha mencionat anteriorment.  

 

 

 


