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F. Caregue 
 
 
1. Descripció de l’esllavissament 
 
El vessant de Caregue es troba aproximadament un quilòmetre al nord del desviament 
cap a Caregue de la carretera que porta des de Rialp cap a les pistes d’esquí de Llessuí. 
A l’altura d’on la carretera travessa el Torrent de Berasti, és on es troba el moviment, 
que en 1982 va afectar greument el pont sobre el torrent. Es tracta d’un vessant de forta 
pendent (pendent mitjana de 30º) format per un material format per esquistos del 
cambro-ordovicià molt fracturats. 
 
Es tracta d’un moviment rotacional d’uns 500 metres de llargada i uns 500 metres 
d’ample limitat inferiorment pel Torrent de Berasti. La superfície de rotura se suposa a 
unes profunditats importants, a l’entorn de 40-60 metres depenent de la zona.  
 

 
Figura F. 1 - Vista general de l’esllavissada de Caregue des de l’altra banda de la vall 

 
 
No es coneixen reactivacions registrades més recents que la reactivació de 1982. Durant 
les intenses pluges del novembre d’aquell any es va produir un moviment al llarg de 
100m de la carretera que afectà greument el pont sobre el riu. Es coneix que existeixen 
moviments anteriors ja que el pont s’havia anat deformant progressivament perdent la 
forma d’arc circular cap una forma ogival. De fet, el moviment tendeix a tancar la vall 
per la part més profunda amb un moviment de trajectòria ascendent (Coromines i 
Alonso 1984).  
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Figura F. 2 - Esquema de la zona de l’esllavissament de caregue. Es representen els 
límits de l’esllavissament que s’han trobat  

 
 

2. Sensibilitat a la geometria (topografia i superfície de trencament) 
 
A partir del mapa topogràfic i de les indicacions extretes del reconeixement de camp, es 
construeix el perfil de la Figura F. 3 per al càlcul d’estabilitat del vessant, que segueix 
la zona de màxima pendent de la zona mobilitzable. 
 
Es genera una superfície de trencada amb el mètode CIRCL ja que el tipus de trencada 
del esllavissament se suposa circular. Els punts d’inici i final de la superfície són fixes i 
corresponents al inici de l’escarpament trobat al camp i a la part baixa de la vall. Es 
generen també un parell superfícies definides que, tot i seguir una forma circular 
intenten mantenir el petit escarpament de la part superior del esllavissament (Figura F. 
3). La diferència entre ambdues és la profunditat, englobant més o menys volum de sòl. 
La superfície CIRCLE ha estat utilitzada com a guia per la construcció d’aquestes 
últimes. La SdR1 és de caràcter més superficial que generaria un moviment força 
paral·lel a la superfície mentre que el SdR2 és més profund i circular. 
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Figura F. 3 - Perfil topogràfic escollit per al càlcul d’estabilitat i superfícies de 
trencada generades per a l’equilibri límit. 

 
 
El la definició del perfil topogràfic a partir del plànol de la zona, s’han utilitzat uns 40 
punts per no haver de fer simplificacions posteriors. El perfil definit és doncs 
directament utilitzat pel càlcul. Per aquest primera fase se suposa la cohesió nul·la a la 
superfície de trencada i un angle de fregament residual de 30º. 
 

      Resultat (FS) 
superfície cohesió (kPa) angle (º) NF "nul" NF "sup" 

circular 0 30 1,16 0,56 
SdR defin. 1 0 30 1,14 0,54 
SdR defin. 2 0 30 1,15 0,55 

Taula F. 1 - Resultats del factor de seguretat a l’estabilitat amb diferents superfícies 
de trencada per a uns paràmetres del sòl estàndar   

 
 
Els resultats (Taula F. 1) de totes tres superfícies són pràcticament iguals, si bé els més 
crítics es troben amb la superfície de trencada definida SdR1, que és la menys profunda, 
Amb tot, donat que el reconeixement de camp indica un moviment circular, es prefereix 
escollir la SdR2 de caràcter més circular i amb pràcticament el mateix factor de 
seguretat. En aquest cas sí tindria sentit utilitzar una superfície generada pel mètode pel 
mètode CIRCLE, tal com mostren els resultats, ja que la trencada és de caràcter circular 
però s’escull una definida amb la que és més fàcil treballar. 
 
 

3. Sensibilitat al les propietats mecàniques del material 
 
Utilitzant la superfície de trencada SdR2 per al mètode de l’equilibri límit i calculant per 
als casos extrems de posició del nivell freàtic, els valors del factor de seguretat trobats 
per a diversos angles de fregament residual són a Taula F. 2. 
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      Resultat (FS) 

superfície cohesió (kPa) angle (º)  NF "nul" NF "sup" 
SdR 1 0 25 0,93 0,44 
SdR 1 0 30 1,15 0,55 
SdR 1 0 33 1,30 0,62 
SdR 1 0 35 1,40 0,67 
SdR 1 0 37 1,51 0,72 
SdR 1 0 40 1,68 0,80 

Taula F. 2 - Resultats del càlcul d’estabilitat per a diferent valors de l’angle de 
fregament residual amb una cohesió nul·la. 

 
 
Sabent que el vessant ha patit poques mobilitzacions al segle XX però en èpoques de 
fortes precipitacions combinades amb erosió del fons de la vall, es pot descartar els 
valors que, amb el nivell freàtic profund (“nul”) fan el vessant inestable o amb poc 
marge de seguretat. L’angle de fregament difícilment estarà per sota dels 30º, cosa força 
normal tractant-se de roca fracturada. 
 
Per saber quina influència pot tenir la consideració de la cohesió s’ha repetit el càlcul 
amb una cohesió de 20 i 50 kPa (baixes per una roca donat que se suposa que a la 
superfície de trencada ja ha estat mobilitzada). (Figura F. 4) 
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Figura F. 4 - Evolució del factor de seguretat amb l’angle de fregament per a 
diferents valors de la cohesió (0, 20 i 50 kPa) i pels casos extrems del nivell freàtic(NF 
nul amb el vessant sec i NF sup quan està en superfície) 

 
 
En aquest vessant destaca el poc pes que té la cohesió, o més precisament, els valors 
usuals de cohesió que s’han fet servir en aquest treball. Per un moviment tant profund 
amb un valor doncs tant alt de la tensió normal, el terme de resistència friccional té molt 
més pes que el de la cohesió. Calen valors força majors de la cohesió (a partir de 100 
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kPa) per retrobar situacions com les dels casos anteriors, cosa que és possible donat el 
material d’aquest cas. Aquest vessant ha patit una sèrie de moviments però no té 
l’aspecte d’estar totalment esllavissat i per tant potser no tota la superfície de trencada 
està totalment formada. És probable doncs que es pugui considerar un cert valor per a la 
cohesió.  
 
Per altra banda es destaca que cal una gran variació de l’angle de fregament residual per 
a modificar el factor de seguretat. És a dir, que el moviment depèn relativament poc de 
les propietats geomecàniques del material. Un canvi de 5º representa una variació de 
0.10 del factor de seguretat per al cas del tot el material saturat, mentre que en altres 
casos (cas B. Sant Salvador, per exemple) aquest augmentava en 0.20. 
 
Aquesta darrer factor fa que sigui de difícil estimació els probables valors del 
paràmetres de les propietats geomecàniques del material, ja que un mateix rang de 
factors de seguretat lògics per l’estat real del vessant donen un ampli ventall de valors 
de Φ possibles. Observant els resultats Taula F. 2 i sabent que calen condicions força 
extremes per que es mobilitzi el vessant, els angles de fregament han d’estar a l’entorn 
dels 35 a 40º, valors que s’utilitzaran per a la cerca de les profunditats del nivell freàtic. 
 
 
4. Sensibilitat a la profunditat del nivell freàtic 
 
Per aquest cas, s’escull un esquema per simular els diferents profunditats del nivell 
freàtic a base de paral·leles a la superfície amb un nivell mínim corresponent al del riu 
(Figura F. 5). S’ha fet de manera simple ja que intentar una definició que donés un 
aspecte “més natural” a les superfícies no canviaria els resultats i seria inútil donat la 
desconeixença total de la posició i forma del nivell freàtic real.  
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Figura F. 5 - Superfícies utilitzades per simular les diferents profunditats del nivell 
freàtic, construïdes a partir de paral·leles a la topografia a 10m,20m,30m etc.  
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Es realitzen doncs els càlculs per a totes les profunditats fins que estem per sota del 
volum mobilitzable, on ja no té influència. Per als càlculs s’ha utilitzat un valor de la 
cohesió nul·la i de 100 kPa, donat que en certes zones la superfície de trencada potser 
no esta totalment formada i valors de l’angle de fregament entre 30 i 40º. L’evolució del 
factor amb la profunditat mitjana del nivell freàtic està representat a la Figura F. 6. 
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Figura F. 6 - Evolució del factor de seguretat amb la profunditat del nivell freàtic per 
un material amb 30, 35 o 40º d’angle de fregament residual 

 
 
Considerant com a valors lògics dels paràmetres del sòl els casos compresos entre els 
30º i 100 kPa i els 35º d’angle de fregament residual amb cohesió nul·la. Veiem doncs 
que el nivell freàtic ha d’estar entorn als 15-20 metres de profunditat, valor força elevat 
si tenim en compte el tipus de material, esquists fracturats amb una alta permeabilitat i 
de fàcil drenatge (comparat amb el tipus de sols vists a altres vessants). Amb aquest 
tipus de material difícilment arribarem a tenir el nivell freàtic a menys de 10 m de 
profunditat (en mitjana, ja que a la part inferior sí és possible).  
 
Les condicions han d’ésser doncs força extraordinàries, sabent a més que el vessant 
només s’ha mobilitzat en condicions molt particulars, l’any 1982 després d’intenses 
pluges que van provocar també l’erosió del fons de la vall i de part del peu del vessant. 
 
Precisament a continuació es valora quina pots ser la importància d’aquest efecte erosiu 
del riu del fons de la vall sobre el peu del vessant. 
 
 
5. Influència de l’acció erosiva al peu del vessant 
 
Quan es va produir l’última reactivació de la qual es té constància, al novembre de 
1982, que va provocar un moviment de més de 100 m a la carretera, no només es va 
produir dins un context d’intenses precipitacions en un any especialment humit, sinó 
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que a més es va produir simultani a una crescuda del torrent de Berasti que va erosionar 
el peu del vessant ajudant a la inestabilitat.  
 
Es vol veure quina és la influència d’una possible acció erosiva sobre el vessant per 
estudiar si es tracta d’un important factor desencadenant o més aviat d’un factor més, 
que ajuda a desestabilitzar el vessant. Per tal de fer-ho es consideren alguns casos dels ja 
estudiats, per a condicions pròximes a la inestabilitat (FS=1) amb altures de nivell 
freàtic elevades per veure la combinació d’ambdós efectes.  
 
En primer lloc se suposa una excavació deguda a l’erosió al peu del vessant. S’exageren 
lleugerament les dimensions de l’erosió que podrien ser raonables per notar més 
clarament el canvi. En la Figura F. 7 es representa el nou perfil considerat, resultant 
d’una excavació d’uns 10 metres de profunditat al fons de la vall i d’una vintena de 
metres de llargada al peu del vessant. És difícil que el torrent excavi aquestes 
dimensions, però també es pot considerar que ha produït una desestabilització local que 
ha fet lliscar aquest volum del peu. 
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Figura F. 7 - Perfil del vessant resultant de l’excavació del peu a causa de l’acció 
erosiva del riu i superfície de trencada adaptada utilitzada pel càlcul 

 
 
En una primera fase hem adaptat la superfície de trencada a la nova orografia i s’han 
utilitzat els casos en que el nivell freàtic es troba només a 10 metres de la superfície del 
vessant, i per a unes propietats geomecàniques de 30 i 35º amb cohesió de 100 kPa i de 
35 i 40º amb una cohesió nul·la.  
 

        Resultat per a perfil 
superfície cohesió (kPa) angle (º) prof. NF(m) original erosionat 

SdR1 0 35 10 0,82 0,79 
SdR1 0 40 10 0,98 0,95 
SdR1 100 30 10 0,93 0,91 
SdR1 100 35 10 1,09 1,05 

Taula F. 3 - Resultats del càlcul d’estabilitat comparant el perfil original de vessant 
amb el resultant d’una excavació al peu per l’acció erosiva del torrent. 
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Com mostren els resultats de la Taula F. 3 malgrat haver exagerat la possible erosió del 
peu del vessant, la reducció del factor de seguretat que es produeix no és gaire 
important. Tot i ser un efecte que redueix el factor de seguretat no sembla ésser gaire 
determinant, més aviat un factor col·laborador més, ja que les reduccions del factor de 
seguretat són de l’ordre del 3% 
 
També s’ha fet l’anàlisi deixant que el mètode CIRCLE generi unes noves superfícies de 
trencada per al nou perfil, per si les condicions geomètriques s’han modificat de manera 
que hi hagi una nova superfície de trencament crítica que canviï els resultats de forma 
més important. La nova superfície de trencament trobada és la CIRCLE a la Figura F. 7. 
 

        Resultat per a perfil 
superfície cohesió (kPa) angle (º) prof NF (m) original erosionat 
circular 0 35 10 0,84 0,79 
circular 0 40 10 1,01 0,95 
circular 100 30 10 0,91 0,88 
circular 100 35 10 1,06 1,02 

Taula F. 4 - Resultats del càlcul d’estabilitat comparant el perfil original i el resultant 
de l’erosió del peu del vessant, utilitzant superfícies de trencada circulars. 

 
 
Els resultats obtinguts amb aquesta nova superfície Taula F. 4 comparats amb els del 
perfil original calculats també amb la superfície circular vista al principi, tampoc 
mostren que el canvi en l’estabilitat provocat per l’erosió del peu del vessant sigui gaire 
important (aquest cop entorn al 5%). 
 
El efecte més important de l’erosió del peu del vessant és la possible inestabilització de 
moviments locals del vessant. A l’esquema del vessant (Figura F. 2) s’observa com 
s’ha assenyalat un possible moviment local a la part baixa, que fins ara no s’havia 
tractat a l’estudia per què els resultats evidenciaven un comportament gairebé idèntic al 
del moviment global.  
 
En el cas de l’erosió del peu sí que cal estudiar-lo separadament, ja que la proporció 
d’esllavissada que es perd és molt major. Generant una superfície local de trencada 
circular a la part inferior del vessant (Figura F. 7) es troben uns resultats (Taula F. 5) 
on es comprova com en aquest cas l’erosió sí que és un fenomen important. La reducció 
del factor de seguretat és de l’ordre de 0,20 i segons la profunditat del nivell freàtic pot 
ser un factor decisiu per que esdevingui inestable. 
 
 

        Resultat per a perfil 
superfície cohesió (kPa) angle (º) prof NF (m) original erosionat 

circular local 0 35 10 0,73 0,54 
circular local 0 40 10 0,87 0,65 
circular local 100 30 10 1,34 1,16 
circular local  100 35 10 1,46 1,25 

Taula F. 5 - Comparació de resultats del càlcul d’estabilitat de la part inferior del 
vessant considerant l’erosió del peu o no. 

 


