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D. Arduix 
 
 
1 Descripció de l’esllavissament 
 
L’esllavissament d’Arduix es troba en un vessant cara oest de les Valls del Valira, que 
s’estén des sota el poble d’Arduix, al límit amb Andorra fins al torrent del Marge. Es 
tracta d’una zona amb pissarres del sil·lurià, en contacte a la part superior amb un 
escarpament de roca calcària que es troba per sota.  
 
A l’esllavissament es distingeixen dues parts amb característiques ben diferents (Figura 
D. 1). L’esllavissament de la part superior es tracta d’un moviment rotacional que 
degenera en traslacional d’un material format per pissarres fracturades amb material 
provenint de la caiguda de blocs de l’escarpament de roca calcària, que formen una 
tartera sobre el substrat pissarrós. La profunditat de la superfície de trencament esta 
entorn als 25 metres, amb una longitud d’uns 350 metres i una amplada d’uns 300 
metres. 
 

 
Figura D. 1 - Mapa de la topografia i del volum de material de l’esllavissada del vessant d’Arduix 
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L’ultima reactivació d’aquest esllavissament és força antic ja que no s’han trobat indicis 
de moviments ni reactivacions en l’últim segle en les mostres de dendrocronologia. A 
més, sobre aquesta part del vessant se situa el poble d’Arduix sense que els habitants 
pateixin o tinguin constància de cap problema en les edificacions. 
 
La part inferior del vessant es tracta d’un esllavissament que es podria classificar com a 
colada de fang. Aquesta colada comença al peu de l’esllavissament superior i es 
prolonga durant uns 800 metres reposant sobre la superfície de sòl original, essent el 
gruix força reduït, entorn als cinc metres i adaptant-se al relleu inicial i una amplada a 
l’entorn dels 50 m. L’amplada d’aquesta colada és força menor, concentrant-se a la zona 
del tàlweg del vessant. Aquesta segona part és activa i ha mostrat moltes reactivacions 
en els últims anys. La relació d’ambdós moviments no és clara, però podria tractar-se de 
material del peu de la zona superior que en pateix una zona de distensió i fisuració, cosa 
que permet una alta infiltració que el desestabilitza, altera i el mou de forma 
translacional en colada de lava. 
 
 
2 Sensibilitat a la geometria (topografia i superfície de trencament 
 
Es tracten les dues parts de vessant de forma independent. La part inferior, tot i tenir un 
origen de colada de fang, es tracta com un moviment translacional lliscant sobre una 
superfície de trencada. Es creu que, si bé la colada es pot haver format com a tal, amb 
un moviment més o menys ràpid dels materials, sense trencar per una superfície 
concreta i dipositant-se sobre la superfície del terreny inferior preexistent, actualment 
pateix lleus reactivacions lentes lliscant per una superfície concreta, sense un moviment 
uniformement repartit per tot el gruix. 
 
Es disposa de més d’un centenar de punts de la topografia del vessant. Per facilitar el 
tractament de les dades, i com només es pot definir la superfície del nivell freàtic amb 
un màxim de 40 punts, s’utilitzen només una quarantena de punts per construir una 
topografia simplificada eliminant els punts que no aporten informació essencial per a la 
definició correcta de la topografia. Aquesta reducció de punts no comporta però cap 
error de consideració (Taula D. 1). 
 
En base a les informacions del reconeixement de terreny, que situa les zones de més 
probable inici i final de la zona mobilitzable i dóna idea dels gruixos de material 
involucrat, es construeixen les superfícies de trencament definides de cadascuna de les 
parts del vessant (Figura D. 2). 
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Figura D. 2– Perfil del vessant amb les superfícies de trencament definides construïdes. 

 
 
Amb aquestes superfícies es comprova que la reducció de punts per construir la 
topografia no alteri significativament el resultat tal com mostra la Taula D. 1. Per fer-ho 
s’utilitzen els següents valors de les característiques mecàniques del sòl: cohesió nul·la, 
angle de fregament residual de 20º i una densitat de 20 t/m3 i 21 t/m3 en estat saturat. 
Es fa el càlcul per un nivell freàtic més baix que no afecta el sòl mobilitzable i per un 
NF en superfície. 
 

     Resultat (FS) 
Topog. Zona SdR coh (kPa) Angle (º) NF nul NF sup. 

100 colada def100 0 20 1,32 0,67 
40 colada def40 0 20 1,32 0,68 

100 poble def100 0 20 1,98 1,05 
40 poble def40 0 20 1,93 1,02 

Taula D. 1 – Resum del càlcul del factor de seguretat (FS) utilitzant 100 o 40 punts 
per definir la topografia i la superfície de trencament (SdR) en les dues zones del 
vessant per al nivell freàtic en superfície (NF sup) i suficientment baix per que no 
intervingui (NF nul) 

 
 
També s’ha volgut veure quin comportament tenen en aquest cas les superfícies de 
trencament circular, limitades als punts d’inici i final de l’esllavissament. No sembla a 
priori que siguin molt adequades per la part baixa del vessant ja que aquest moviment 
de colada és clarament translacional. Els resultats trobats amb les superfícies generades 
amb el mètode CIRCLE es comparen amb els de la superfície de trencament definida, ja 
utilitzant la simplificació a 40 punts (Taula D. 2). 
 
No s’intenta trobar una superfície de trencament amb el mètode BLOCK ja que el rang 
de profunditats a que es creu que està la superfície de trencament és molt reduïda i les 
caixes prefixarien la superfície tant com utilitzant una de predefinida. En canvi la 
construcció de les caixes és un procés molt més elaborat i que requereix de múltiples 
intents. 
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     Resultat (FS) 
Topog. Zona SdR Coh (kPa) Angle (º) NF 0 NF sup 

40 colada def40 0 20 1,32 0,68 
40 colada CIRCLE 0 20 1,509 0,786 
40 poble def40 0 20 1,93 1,02 
40 poble CIRCLE 0 20 2,495   

Taula D. 2– Comparació dels factors de seguretat trobats amb superfícies de 
trencament circulars trobades amb el mètode CIRCL i les definides, imposant els punt 
d’inici i final de l’esllavissament. 
 

 
S’observa com en tots ambdues parts del esllavissament dóna valors majors del factor 
de seguretat i en algun cas amb el material saturat, no es pot trobar cap superfície de 
trencament. En altres aquesta és irreal. 
 
Dóna valors més alts degut a que l’esllavissament és poc profund i el vessant té poc 
pendent. El trencament circular és molt més profund, donant a la part central elements 
llesca amb major pes i amb la base pràcticament horitzontal que són molt estables 
(Figura D. 3). En canvi la superfície generada manualment comprèn volums de material 
molt més petits amb un pendent mitjà similar, però tots els elements llesca estan 
inclinats. A la part inferior aquest efecte no és tant important ja que en ser un 
esllavissament molt llarg, la superfície circular pren una forma més allargada, més 
semblant a la d’un moviment translacional. 
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Figura D. 3 - Superfícies de trencament circulars generades pel mètode CIRCLE per 
al Perfil. Per generar la superfície superior s’han “eliminat” part de la zona inferior 
del vessant 

 
 
Els casos on no es troba solució es troben a la part superior i és degut a que les 
superfícies potencials generades per programa passen per sobre de la superfície del 
vessant, cosa que no permet tenir-les en compte. Aquesta part del vessant té un pendent 
molt petit i el mètode cerca superfícies circulars el més superficials possible per trobar 
factors de seguretat relativament baixos. El problema és que a la base del escarpament 
trobem una zona amb una cota més baixa, en contra pendent que intercepta tots les 
superfícies que el mètode genera. En els casos on es troben, aquestes són molt irreals 
(Figura D. 3). 
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3 Sensibilitat al les propietats mecàniques del material 
 
Es vol trobar en quina mesura és sensible a les propietats mecàniques del material les 
diferents possibles esllavissades. S’utilitzen les superfícies de trencada definides i fixant 
una cohesió nul·la, es proven diversos valors de l’angle de fregament residual (Taula D. 
3). També s’ha trobat quin augment s’experimenta en el factor de seguretat en 
augmentar la cohesió, tot i que aquesta serà nul·la o molt reduïda.  
 

  Resultat (Factor Seguretat) 
  colada poble 

Coh. (kPa) Angle (º) NF nul NF sup. NF nul NF sup. 
0 10 0,64 0,33 0,94 0,50 
0 15 0,97 0,50 1,42 0,75 
0 20 1,32 0,68 1,93 1,02 
0 25 1,69 0,88 2,48 1,31 
0 30 2,10 1,08 3,07 1,63 

20 10 1,39 1,04 1,40 0,94 
20 15 1,72 1,21 1,89 1,20 
20 20 2,07 1,39 2,40 1,46 
20 25 2,44 1,59 2,94 1,75 
20 30 2,84 1,79 3,53 2,06 

Taula D. 3 - Resultats del càlcul del Factor de Seguretat a l’estabilitat canviant 
els paràmetres de cohesió i angle de fregament, i per a dues situacions extremes 
(nul i en superfície) del nivell freàtic 

 
 
S’observa que la part superior del vessant, on se sap que el poble existent és 
permanentment estable, calen efectivament valors extraordinàriament baixos del valor 
de l’angle de fregament i de la cohesió, per que sigui inestable o bé que el nivell freàtic 
estigui en superfície, molts metres per sobre de la superfície de trencada 
 
Pel que fa a la part inferior del vessant, que en l’actualitat pateix periòdiques 
reactivacions, s’observa una gran sensibilitat a les propietats del sòl ( 
Figura D. 4). Si en altres casos, la profunditat del nivell freàtic era tant determinant que 
qualsevol valor raonable de les característiques del material podia estar d’acord amb la 
situació actual del vessant segons el nivell freàtic escollit, en aquest cas aquestes 
propietats tenen un pes força més gran. Això és degut a que aquesta part inferior es 
tracta d’un esllavissament molt llarg i poc profund. Per molt alt que estigui el nivell 
freàtic, les pressions de pors que es poden desenvolupar no son gaire elevades, ja que 
seran només uns pocs metres de columna d’aigua. 
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Figura D. 4 - Factor de Seguretat del vessant, a la PART INFERIOR (colada) en 
funció del diferents valors de l’angle de fregament. Hi són representats els resultats 
per cohesió nul·la o de 20 kPa i pels casos extrems del nivell freàtic. 

 
 
La cohesió té en aquest cas molt més pes, ja que per cada element llesca de sòl, la 
proporcions d’altura i base és doncs molt diferents i existeix més superfície de 
trencament per unitat de volum de sòl que en altres casos. Això fa que hi actuï no només 
una pressió de pors petita però una resistència friccional també molt reduïda degut a la 
poques tensions normals del poc pes de terreny que hi ha per sobre. En canvi, les forces 
de cohesió són independents a la tensió normal a la que esta sotmesa la superfície de 
trencament.  
 
En la  
Figura D. 4 destaca que angles de fregament que, amb cohesió nul·la donen situacions 
de greu inestabilitat, amb una moderada cohesió de 20 kPa esdevenen totalment 
estables. Donat que aquesta part del vessant pateix contínues reactivacions, sembla lògic 
suposar la cohesió nul·la, sobretot quan hi ha molta incertesa sobre el valor exacte i no 
se’n pot confiar. 
 
Pel que s’observa a la  
Figura D. 4, suposant que a la superfície de mobilització del material, la cohesió és 
nul·la, l’angle ha d’estar entorn dels 15º o 20º, ja que altres valors fan la colada 
permanentment estable. Tot i que pot ser que estigui en reactivació força contínuament, 
és difícil que estigui permanentment en condicions d’inestabilitat ja que aleshores 
hauria marxat tot el material fins a una posició més estable. És més factible que pateixi 
mobilitzacions i aturades freqüents segons la humitat del sòl, degut a un ascens i 
descens del nivell freàtic. Aleshores en mesos humits es reactivaria i s’aniria aturant en 
mesos secs, però és possible que el seu factor de seguretat estigui, pràcticament de 
forma permanent en valors menors i pròxims a 1. Aleshores cal que estigui en una 
situació precària però que permeti situacions d’estabilitat per a un nivell freàtic baix. 
L’angle de fregament residual estaria doncs més a prop de 20º que dels 15º. 
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Figura D. 5 – Evolució del factor de seguretat a la part SUPERIOR del vessant 
(poble) amb l’augment de l’angle de fregament residual.  

 
Pel que fa al figura de la part superior (Figura D. 5), es comprova que caldrien valors 
molt baixos del valor de l’angle de fregament per ésser inestable. Si suposem que té una 
certa cohesió o que simplement el nivell freàtic no assoleix la superfície, calen valors de 
l’angle entorn a 10º, poc probables ja que el material no està tant mobilitzat com la part 
de la colada.  
 
Per continuar l’anàlisi es pren un valor per a l’angle de fregament residual de 20º per tot 
el vessant, que es el que és possible a ambdues parts. 
 
 
4 Sensibilitat a la profunditat del nivell freàtic 
 
Per a simular un augment progressiu del nivell freàtic a la part inferior del vessant es 
construeixen superfícies paral·leles al perfil, suposant doncs un terreny i una infiltració 
uniforme (Figura D. 6). Donat que la superfície de trencament és aproximadament 
paral·lela al relleu, sembla el més adient, ja que no s’han trobat indicis que puguin donar 
informació que permeti fer una altra aproximació a la forma del nivell freàtic.  
 
Per la part superior, donat que el relleu és irregular i no sembla que el nivell freàtic hagi 
de seguir aquesta forma, i que la superfície de trencada definida és força plana, s’ha triat 
escollir paral·leles a aquesta última per simular l’evolució d’altures del nivell freàtic 
(Figura D. 7).  
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Figura D. 6 – Detall de les diferents superfícies utilitzades (a 2, 4, 6, 8 i 10 m de 
profunditat) per simular les posicions del nivell freàtic en la zona inicial de la part 
superior del vessant (colada).  
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Figura D. 7 – Esquema del les superfícies utilitzades per simular diferents posicions 
del nivell freàtic a la part superior del vessant (poble)  

 
 
Les més superficials s’han adaptat per ésser prou elevades on el relleu ho permet i 
mantenir-se en superfície allà on el gruix de l’esllavissament és menor. Finalment també 
s’ha inclòs el resultat de suposar el nivell freàtic en superfície, que en aquest cas és una 
possibilitat força irreal. A continuació es detallen els resultats dels diferents càlculs, tant 
per a la part inferior com per la superior (Figura D. 8 i Figura D. 7). 
 
 
 
 



                                                                                                            Capítol 4 - Resultats 

 98

 
S’observa que per profunditats superiors a 5 metres, el factor de seguretat ja és 
pràcticament el del nivell freàtic “nul”, ja que la profunditat mitjana suposada de 
l’esllavissament és d’un cinc metres. S’ha estès l’anàlisi fins als 10 metres per que en 
algunes zones, especialment a l’inici (Figura D. 8), les profunditats són lleugerament 
majors. 
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Figura D. 8 – Evolució del factor de seguretat en funció de la profunditat del nivell 
freàtic per a la PART INFERIOR de vessant (colada) suposant un angle de fregament 
de 20º o 15º i una cohesió nul·la 

 
 
Amb 20º la inestabilitat s’assoleix ràpidament, poc després de superar la superfície de 
trencada en tot el vessant. Sembla doncs, que si realment és un vessant en continu 
moviment i la colada té força facilitat per infiltrar aigua, que es pugui estar amb un 
nivell freàtic a poca profunditat que va oscil·lant depenent de les pluges però que es 
manté sempre alt, per sobre de la superfície de trencada.  
 
Pel que fa a la part superior (Figura D. 9) simplement es constata les condicions tant 
extremes que calen per esdevenir inestable: a banda de suposar una cohesió nul·la i un 
angle de fregament residual de 20º, potser baix pel tipus de material, cal que el nivell 
freàtic estigui en superfície, amb tot el relleu de la tartera saturat (punt -5 de profunditat 
de la Figura D. 9).  
 
El cas de 15º s’ha calculat per veure com seria la profunditat necessària per 
inestabilitzar el vessant, però és un angle excessivament baix que no és representatiu 
d’aquest material. 
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Figura D. 9 – Evolució del factor de seguretat a l’estabilitat de la PART SUPERIOR 
del vessant en funció de la profunditat del nivell freàtic, suposant una cohesió nul·la 
i angles de fregament residual de 15º o 20º. La profunditat és aproximada i al punt 
X=1200, quan es fa negativa vol dir que estem en superfície (i en zones on aquesta a 
més cota que a X=1200) 

 


