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E. Mas Guillem 
 
 
1. Descripció de l’esllavissament 
 
L’esllavissament de Mas de Guillem es troba 17 km al sud est de Tremp, al Pallars 
Jussà. Es localitza concretament entre les serres muntanyoses de Campanetes i del 
Cucú, ambdues ubicades al nord est de la Serra del Montsec. El relleu d’aquestes serres 
és acusat, amb zones de fort pendent on afloren les calcàries d’edat cretàcea del 
Montsec, però tendeix a suavitzar-se cap a l’interior de la conca, per materials més fins, 
com gresos, llims i argiles.de la cuenca, rellenada por materiales más finos, tal como 
areniscas, limos y arcillas (Figura E. 1). 

Figura E. 1 - El relleu d’aquesta zona de la Conca de Tremp està marcat per al 
presència d’alts escarpaments rocosos, que delimiten una zona on predominen els 
materials fins del garumnià 

 
 

Els materials que afloren són de la fàcies garumnià del Cretaci, i estan formats 
majoritàriament per lutites i gresos roigs, cosa que provoca sovint abundants moviments 
de massa de tipus superficial, lliscant els materials argilosos sobre les superfícies de 
contacte litològiques. Per aquest moviment en concret, es van recollir mostres no 
alterades del sòl que han estat assajades al laboratori (Capítol 4.2 Resultats de 
Laboratori). Els resultats obtinguts donaven angles de fregament residual entorn als 16º 
 
El moviment té una longitud d’uns 500 m, i una amplada màxima de 150 (mitjana de 
100) i afecta un volum de material d’uns 400.000 m3. Esta limitat al seu marge esquerre 
per un torrent ben desenvolupat, i al marge dret per una sèrie de petits abarrancaments 
que es succeeixen des de la cicatriu de coronació fins pràcticament el peu (Figura E. 2). 
A la zona del peu conflueixen ambdós marges, creant el barranc de Mas Guillem. 
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Es tracta possiblement d’un esllavissament de tipus translacional d’un gruix entorn als 
20 metres. La morfologia allargada de la massa mobilitzada, el perfil pla de la cicatriu 
principal i l’absència de zones a contra pendent o formes lobulades confirmen la 
suposició. 
 
A la zona de coronació, que està fortament recoberta d’alzines, pins i sota bosc, 
comença el esllavissament amb una cicatriu d’uns 15-17 metres, tot i que a el marge 
esquerre pot ser més gran ja que la incisió del torrent lateral a les lutites del garumnià és 
molt important. A ambdós marges la massa esllavissada presenta forts pendents en 
direcció als torrents i es troben proves de la presència de inestabilitzacions de caràcter 
local (esquerdes, cicatrius circulars i petites masses lliscades). 
 
La zona del peu és quasi plana a la part inferior, tot i que existeix un sector a una 
distància d’entre 50 i 200 metres amb presència de lòbuls i zones bombades. Al peu 
pròpiament dit, el torrent és pràcticament tancat a causa de possibles reactivacions del 
terreny (Figura E. 2). 
 
La carretera que uneix el Port de Comiols, al sud i Sant Salvador de Toló, al nord, talla 
l’esllavissament i el divideix en dues parts diferenciades. Cap a l’Oest, en direcció a la 
capçalera, el terreny esta ocupat per tres camps de conreu, i no queden evidències de la 
morfologia original de l’esllavissament. Cap a l’est, en direcció al peu, es troba una 
zona de major pendent en la que s’ha trobat la zona de lòbuls mencionada anteriorment, 
on no s’ha alterat el relleu original. 
 

Figura E. 2 - Esquema de l’esllavissament de Mas Guillem, amb la cicatriu 
principal superior i les laterals que condicionen els torrents. 
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En aquest esllavissament s’ha dut a terme una campanya de mostratge 
dendrogeomorfològic que ha donat com a resultat la identificació de dos períodes de 
reactivació del esllavissament als anys 1971/72 i 1976/77. En el segon cas, no obstant, 
la totalitat de les respostes es concentren prop o al marge dret de l’esllavissament, cosa 
que fa pensar que es tracta d’una reactivació de caràcter local, possiblement deguda a 
l’acció erosiva i inestabilitzant dels torrents que discorren per aquest marge. 
 
No s’ha pogut datar la reactivació de 1971/72 a la zona del peu de l’esllavissament, però 
el marge dret d’aquesta zona està guanyant terreny al torrent, cosa que dóna idea de 
l’alta activitat del esllavissament en aquest sector. Si jutgem per l’edat del tronc de 
compressió trobat als arbres d’aquesta zona, l’últim moviment del peu es podria haber 
produït al 1987/88 
 
 

2. Sensibilitat a la geometria (topografia i superfície de trencament) 
 
A partir del mapa topogràfic i de les indicacions del vessant a partir del reconeixement 
de camp, es construeix el perfil de la  
Figura E. 3 per al càlcul d’estabilitat, que segueix la zona de màxima pendent de la zona 
mobilitzable. 
 
Cal simplificar els fenòmens que es troben al vessant per tal de poder fer el càlcul. No 
es tindran en compte totes les reactivacions de caràcter molt local que es produeixen a la 
zona dels torrents sinó que ens concentrarem en el moviment global i alguna possible 
reactivació de la zona del peu de l’esllavissament. 
 
La trencada se suposa que és paral·lela a la superfície, ja que l’esllavissada és de tipus 
translacional. S’han generat una sèrie de superfícies de lliscament definides punt a punt, 
dues de caràcter global SdrA i SdrB ( 
Figura E. 3) a 8 i 15 m. de profunditat mitjana i diverses per a possibles inestabilitats 
locals SdrC i SdrD ( 
Figura E. 4).  
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Figura E. 3 - Superfícies de trencament definides i CIRCLE per al moviment global del vessant 
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També s’ha generat automàticament una superfície circular amb el mètode CIRCLE 
imposant els punts d’inici i final ( 
Figura E. 3). Malgrat que el tipus de trencada no sembli ser de caràcter circular s’ha 
calculat el factor de seguretat en aquesta primera etapa degut a la senzillesa de 
generació i la possibilitat de comprovar quin seria l’error utilitzant aquest mètode . 
 
Per als càlculs es comença utilitzant cohesió nul·la, i l’angle de fregament de 15º, a 
l’entorn dels 16º trobats al laboratori. Com en la resta de casos, es calcula pels dos casos 
extrems de posició del nivell freàtic. 
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Figura E. 4 - Superfícies de trencada locals per a la zona del peu del vessant. Es 
representen també les parts inferiors de les globals com a referència. 

 
 
Els resultats (Taula E. 1) no mostren grans diferències en el factor de seguretat que 
s’obté amb cada superfície de trencada, sobretot si es compara amb el canvi que es 
produeix en utilitzar els valors extrems de la posició del nivell freàtic. 
 
De tota manera s’observa que les trencades locals són lleugerament més inestables. La 
diferència no és, però, suficient com per pensar que es tracta de fenòmens que 
responguin sota condicions diferents. En cas de reactivació tot el vessant funciona doncs 
de la mateixa manera si bé algun fenomen local pot iniciar-se abans. 
 

   Resultat 
SdR coh. (kPa) angle (º) NF inf NF top 

CIRCLE 0 15 1,50 0,79 
A (15m) 0 15 1,50 0,79 
B (8m) 0 15 1,48 0,78 

C (local) 0 15 1,33 0,71 
D (local) 0 15 1,37 0,72 

Taula E. 1 - Resultats d’un primer càlcul del factor de seguretat per a les diferents 
superfícies de lliscada considerades. 
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Malgrat la superfície a 8 metres de profunditat dóna un factor de seguretat lleugerament 
més baix no és la que s’utilitzarà ja que se sap que la real esta sota aquesta cota, ja que 
els escarpaments laterals ja baixen aquesta profunditat respecte els espessors centrals. 
(Figura E. 2). Aquest resultat serveix però per constatar que en aquest cas l’error en la 
situació de la superfície de trencada no és gaire important. 
 
Pel que fa a la superfície circular, es torna a observar com per a esllavissaments de poc 
pendent, el mètode CIRCLE genera superfícies circulars força superficials que no són 
tant irreals com es podria pensar en un principi. 
 
S’escull doncs la superfície de trencada SdrB per seguir amb l’estudi. Prèviament es vol 
calcular quina seria la influència de considerar una zona de distensió, esquerdes i 
material de reblaniment a la zona superior: en produir-se el moviment, la zona just sota 
de l’escarpament superior queda debilitada, en tracció i sovint amb esquerdes. Es 
considera doncs una falca de sòl que inclogui el tram de superfície de trencament 
d’aquesta part superior que tingui unes propietats mecàniques menors (en el cas més 
negatiu, cohesió nul·la i angle de fregament nul). Aquestes modificacions només tenen 
sentit en la capçalera dels esllavissaments globals i per a superfícies de trencada  
 
Els resultats (Taula E. 2) considerant la falca de sòl amb propietats geomecàniques 
nul·les no canvien gaire, si bé poden ajudar a la reactivació. En la resta del estudi s’ha 
suposat la presència d’aquest material més feble a la capçalera. 
 
 

   Resultat 
SdR coh. (kPa) angle (º) NF inf NF top 

A amb falca 0 15 1,47 0,77 
A 0 15 1,50 0,79 

B amb falca 0 15 1,43 0,75 
B 0 15 1,48 0,78 

Taula E. 2 - Comparació del Factor de Seguretat obtingut considerant o no una falca 
de sòl amb propietats geomecàniques “nul·les” a la zona superior 

 
 
 

3. Sensibilitat al les propietats mecàniques del material 
 
Amb la superfície de trencament SdrA retinguda es provaran diverses propietats 
geomecàniques del sòl per veure com afecta l’error en la seva determinació i quins en 
són els valors probables. Suposant una estat residual (amb una superfície de trencada ja 
feta) al laboratori s’ha trobat un valor entorn als 16º. S’ha provat doncs un ampli rang 
entorn als 16º, des dels 10º fins als 22º. També s’ha inclòs una certa cohesió per veure 
quin efecte té sobre el càlcul. 
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Figura E. 5 - Evolució del factor de seguretat amb l’angle de fregament residual, per 
a diferents posicions del nivell freàtic i valors de cohesió. 

 
 
Els resultats (Figura E. 5) mostren que la incorporació de la cohesió provoca un gran 
augment de la resistència. Com ja s’havia vist en el cas d’Arduix, quan es tracta d’un 
esllavissament molt poc profund, la cohesió té un pes relatiu més gran donat que el 
terme de fregament depèn de les tensions normals assolides, que a poca profunditat són 
relativament baixes. Tot i que és difícil que a la superfície de trencada existeixi una 
cohesió significativa, sembla important tenir en compte si hi ha alguna part menys 
trencada que pugui conservar part de la cohesió. 
 
Pel que fa als valors de l’angle de fregament, podem reduir la forquilla de valors 
possibles. Sabem que l’esllavissament pateix algunes reactivacions, si bé no generals.  
 
Per l’estructura del vessant, amb dos torrents que limiten lateralment el material 
mobilitzable, i amb un espessor d’esllavissament relativament baix, que no hi haurà 
excessius problemes de drenatge i que difícilment s’arribarà a situacions amb el nivell 
freàtic en superfície (Figura E. 2). 
 
Per tant, considerant que al límit FS=1 caldria arribar-hi amb valors no excessivament 
alts del nivell freàtic, l’angle de fregament estarà entorn als 13-16º amb una cohesió 
nul·la. 
 
 

4. Sensibilitat a la profunditat del nivell freàtic 
 
Per simular les possibles profunditats del nivell freàtic, s’utilitzen profunditats 
paral·leles a la superfície de trencada (Figura E. 6). Aquesta és paral·lela a la superfície 
en general, però amb menys irregularitats, i a falta de més dades amb una infiltració 
uniforme es pot tenir aquest tipus de superfícies. Com s’ha comentat precedentment, no 
és massa probable que s’arribin a nivells freàtics en superfície, i sobretot a la part 
inferior, on s’apropen els dos torrents que la limiten i pot estar molt ben drenada.  
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Figura E. 6 - Superfícies utilitzades per a les diferents profunditats del nivell freàtic per al càlcul. 

 
 
S’ha fet el càlcul per a tres angles de fregament diferents, per a cobrir tot el rang de 
valors possibles, i veure quin s’ajusta més a la idea que es té del vessant. Els resultats 
(Figura E. 7) mostren com l’angle de fregament residual del material estarà 
possiblement per sota dels 15º , ja que sinó caldria un nivell freàtic molt prop de la 
superfície i sabem que en aquest esllavissament no és fàcil arribar a nivells freàtics prop 
de la superfície per l’efecte de drenatge que tenen els torrents laterals. Aquest resultat 
no contradiu els valors trobats al laboratori, encara que tant un com altra dada són força 
insegurs. 
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Figura E. 7 - Evolució del factor de seguretat amb la profunditat del nivell freàtic, des 
dels 15 m (on es troba la superfície de trencament) fins a la superfície, per a tres 
angles de fregament. 


