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Capítol 5 - Síntesi de resultats del càlcul d’estabilitat 
 
 
Es resumeixen les característiques de cadascun dels vessants i dels esllavissaments de 
cada vessant per intentar trobar característiques comunes i la relació entre la tipologia i 
el comportament dels vessants.  
 
Per cada vessant s’han distingit alguns cops dos o tres esllavissaments diferents 
funcionant de forma més o menys independent. A la Taula 5. 1 es detallen les 
característiques de cada esllavissament. Per cadascun s’escull un angle de fregament 
residual dels que s’han considerat possibles durant l’anàlisi. Es considera que la cohesió 
és nul·la per a totes les superfícies de trencada, per que siguin comparables els diferents 
moviments i suposant sempre que es tracta de reactivacions que ja no han de vèncer les 
forces de cohesió. 
 
S’introdueix també un nivell freàtic a l’estat crític en percentatge (%NF). Aquest valor 
indica quin % d’espessor d’esllavissament que cal que estigui sota el nivell freàtic per 
tenir un factor de seguretat entorn a la unitat. Evidentment és una dada aproximada 
donada la incertesa de tot el procés i de la manca de dades. 
 
 
  Característiques Esllavissament 
  Longitud Pendent Angle  NF en estat Angle fregament  Profunditat

Vessant Esllavissament (m) (º) fregament (º) crític (%) pendent (m) 
RANSOL Global 1107 27 35 90 1,30 65 

CAREGUE Global 574 29 37 65 1,28 50 
Part Superior 525 21 30 62 1,44 50 LLAVORSÍ 
Part Inferior 848 22 30 52 1,35 25 

Global 666 11 16,5 75 1,46 15 
Part Superior 220 15 18 45 1,19 16 SANT 

SALVADOR 
Part Inferior 440 9 13 55 1,43 14 

Perfil I Global 670 12 17,5 70 1,48 15 BRALLANS 
Perfil II Global 539 13 17,5 30 1,30 18 
Part Superior 379 12 20 100 1,69 15 ARDUIX 
Part Inferior 711 15 20 50 1,32 5 

MAS GUILLEM Global 476 11 15 62 1,39 15 

Taula 5. 1 - Resum dels resultats obtinguts per a cadascun dels vessants i esllavissaments estudiats. 
 
 
A grans trets es poden distingir dos tipus de vessants amb característiques força 
diferents: 
 

• Vessants tipus “roca”, amb pendents més pronunciats, angles de fregament 
entorn a 30º i que provoquen moviments més profunds. D’aquest tipus són 
RANSOL, CAREGUE I LLAVORSÍ. 
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• Vessants tipus “sòl”, amb pendents suaus, angles de fregament baixos i 
moviments més superficials, com els casos de SANT SALVADOR, BRALLANS, 
ARDUIX O MAS GUILLEM. 

 
Si observem els resultats veiem que hi ha una relació, lògica per altra banda, entre 
l’angle de fregament i el pendent del vessant (Figura 5. 1). Veiem diferenciats els dos 
tipus de vessants. Existeix també una certa relació menys clara entre el pendent i la 
profunditat de l’esllavissament. 
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Figura 5. 1 - Relació entre l’angle de fregament residual considerat per cadascun 
dels vessants i el pendent del terreny. 

 
 
Es pot establir un índex dividint l’angle de fregament residual (φ) pel pendent del 
vessant (i). D’alguna manera ens pot indicar quina és la capacitat de ésser estable del 
vessant. A major φ/i, més costarà d’inestablilitzar el vessant. Si observem el %Nivell 
Freàtic que cal per arribar a una situació crítica (Figura 5. 2), comprovem que és major 
com més petit és el factor φ/i.  
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Figura 5. 2 - Relació del percentatge d’espessor de l’esllavissament que cal que 
estigui saturat per assolir l’estat crític, amb l’ índex “angle de fregament 
residual/pendent del vessant” de cada moviment. 

 
 
Cal aclarir que aquestes dades no donen, de moment, informació sobre la facilitat amb 
que es pot assolir la reactivació, ja que no tenim informació de quin és l’estat actual del 
nivell freàtic, ni de quin és el seu comportament davant un augment de precipitacions (si 
és de resposta ràpida o lenta). La manca d’informació dels nivells actuals o que s’han 
assolit en les reactivacions no ens permeten anar més enllà. A més, aquest %NF pot ser 
enganyós, per que esllavissades molt superficials amb pocs metres d’espessor sofriran 
més fàcilment una variació en aquests percentatges, de manera que serà quasi tant difícil 
o fàcil assolir el 100% que el 20%.  
 
El que sí es pot relacionar és el pes de cada factor en l’estabilitat. En primer lloc com 
canvia el factor de seguretat amb l’augment del nivell freàtic per als diferents vessants. 
Per exemple, si amb les propietats del material de la Taula 5. 1 imposem un augment 
del nivell freàtic de 5 metres s’obtenen comportaments diferents segons estem en un 
tipus o altre de vessant (Figura 5. 3). S’observa com per a vessants tipus “roca”, 
profunds i amb propietats del material més resistents, aquest augment redueix menys la 
seguretat que en els vessants “tipus sòl”. Els únics vessants de “tipus sòl” que donen 
reduccions del FS comparables als dels “tipus roca” són dos casos particulars: la part 
superior d’Arduix  (amb propietats desconegudes i condicions estables) i el perfil II de 
Brallans (perfil amb dos parts no alineades formant un angle de 45º). 
 
Es pot avaluar també com afecta un canvi de les propietats del material per als diferents 
tipus de vessant. Si per exemple augmentem 5º l’angle de fregament residual utilitzat a 
la Taula 5. 1 i mantenim la cohesió nul·la suposada, l’increment del Factor de Seguretat 
per a cada vessant (ordenat segons el seu pendent) es mostra a la Figura 5. 4. 
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Figura 5. 3 - Increment del Factor de Seguretat a l’estabilitat per a cada vessant 
classificat per el seu pendent, si s’augmenta en 5m la posició del nivell freàtic. 
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Figura 5. 4 - Augment del Factor de Seguretat a l’estabilitat per a cada vessant 
ordenats pel pendent del seu vessant, en augmentar 5º l’angle de fregament residual 
per a cada vessant, suposant cohesió nul·la i un nivell freàtic inexistent. 

 
 
En aquesta última figura es veu que, se segueix aproximadament la mateixa tendència 
que per al nivell freàtic, on als esllavissaments de més pendent (tipus “roca”) una 
variació concreta del angle de fregament afecta menys el Factor de Seguretat.  
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Si comparem ambdues figures comprovem que aquest canvi de l’Angle de fregament 
provoca un canvi més gran del Factor de Seguretat, per als valors utilitzats. Podríem dir 
doncs que un increment de 5º de l’angle de fregament és més importants que un 
augment de 5 metres del nivell freàtic. Però es tracta de conceptes diferents per que el 
canvi en les propietats geomecàniques no és possible, sinó una eina utilitzada per veure 
com d’important n’és la bona determinació, mentre que el nivell freàtic sí que es 
quelcom de dinàmic. 
 
El comportament de la Figura 5. 4, en que augmenta més el factor de seguretat als 
vessants tipus “sòl” s’explica per l’expressió del Factor de Seguretat en un element 
llesca que en el cas de cohesió nul·la pren una forma del tipus: 
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Per als vessants de major pendent (i), tan i, és major que per als de pendents baixos, pel 
que davant un increment igual de l’angle de fregament (φ) els vessants de major pendent 
reaccionen amb un increment menor del Factor de Seguretat. 
 
El problema per relacionar les característiques dels vessants amb la seva tendència a 
reactivar és quin tipus d’augment del nivell freàtic es pot produir (facilitat per canviar 
de posició) i posició habitual del nivell freàtic per avaluar la precarietat en situació 
normal. És a dir, conèixer la hidrogeologia de la zona i el vessant. 
 
No ens ha estat possible, per tant trobar una manera de valorar la “reactivabilitat” dels 
diferents vessants. Si hi afegim que les dades de la datació dendrocronològica són 
encara escasses i no permeten trobar uns valors de freqüència de reactivació del vessant 
gaire fiables, la relació entre el càlcul d’estabilitat dels vessants i la freqüència de 
reactivació  esdevé, de moment, impossible. 
 
Deixant de banda aquest objectiu no assolible amb els mitjans amb que es disposen, cal 
dir que relacionar els resultats dels diferents esllavissaments tampoc és fàcil donat els 
múltiples elements que entren en joc, i les particularitats de cada vessant. Si cas per cas, 
sí que es troben resultats lògics i explicables que ajudaven a entendre l’esllavissament, 
amb la unió del tots els moviments no es troben gaires conclusions sobre el 
comportament del conjunt de moviments. 
  
A grans trets sí que tenim comportament similars. Per exemple, als moviments globals 
tipus “sòl” de Mas Guillem i Sant Salvador on tenim el mateix material (fàcies del 
garumnià), pendents (11º) i tipologies molt semblants (translacionals) veiem, en efecte, 
que cal un nivell freàtic molt similar. 
 
Però ja dins el mateix vessant de Sant Salvador constatem les particulars 
característiques de cada moviment. En el mateix vessant tenim dos parts força diferents 
malgrat es tracti del mateix material. La part inferior sembla tenir unes propietats més 
pobres i el pendent és menor. Teòricament el %NF que cal per inestabilitzar aquesta 
part inferior és major, però això és degut a que és un moviment de menor espessor que 
el de la part superior. Ens falten doncs elements per poder jutjar quina part és més 
inestable i sota quines condicions es reactivaria abans. La història de reactivacions ens 
diu que és aquesta part inferior, però no podem confirmar-ho amb els càlculs realitzats.  
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També es vol discutir els resultats obtinguts per a els esllavissaments globals i els 
moviments de caire més local. En 4 dels 7 moviments s’han detectat possibles 
moviments locals, o que en realitat als vessants existien esllavissaments de 
característiques molt diferents. No es pot descriure un patró de característiques 
comunes, ja que hem trobat tres tipus d’interacció moviment global - moviments locals. 
 

• Moviments totalment independents d’una i altra part. El moviment global per 
tant no existeix. Això passa a Arduix, on fins i tot no són moviments del mateix 
tipus. Es reactiven sota condicions diferents i la part inferior és producte d’una 
colada de terres provocada per una inestabilització del peu del esllavissament 
superior. 

 
• Moviments simultanis, part del global. Es tracta d’un moviment global i un més 

local que es reactiven amb condicions semblants. A Sant Salvador i Brallans la 
part superior és més inestable que la inferior, pel que és difícil mecànicament 
que es mobilitzi només una zona sense que ho faci el global.  

 
• Moviments amb condicions de reactivació similars però sense moviment 

conjunt. A Llavorsí, la part inferior és la més inestable pel que pot reactivar-se i 
moure’s abans, tot i que la part superior estarà també en condicions molt 
precàries. Però no formen un mecanisme conjunt, ja que la part inferior es pot 
moure sense provocar la inestabilització de la superior. La reactivació del 
moviment global no és més que el moviment simultani de les dues parts. 

 
Finalment, existeix la influència de certs fenòmens que no es donen a tots els vessants: 
l’erosió del peu i la debilitació de la zona de distensió dels escarpaments (especialment 
als moviments translacionals) i que es tracten a continuació: 
 

• Erosió del peu del vessant 
 
Una possible erosió de peu s’ha tingut en compte a Caregue i Brallans, vessants on es té 
constància que una crescuda del riu pot haver produït una certa excavació del peu. A 
Brallans aquesta erosió de peu no afecta gaire l’estabilitat, ni del global ni de la part 
inferior. Si bé aquesta erosió podria provocar petits esllavissaments del peu, la pèrdua 
d’aquest material no provoca una inestabiltzació dels moviments més generals. Es tracta 
d’un esllavissament poc profund on el volum erosionat per metre d’avanç de l’erosió és 
petit. A Caregue, l’erosió de la part baixa també té una influència petita en l’estabilitat 
del possible esllavissament global. Però s’ha detectat una possible trencada de menor 
abast que podria quedar fortament afectada de la pèrdua del volum erosionat i 
inestabilitzar-se. 
 

• Zona de distensió 
 
Pel que fa a la consideració d’unes zones de distensió de l’esllavissament amb una 
menor resistència, se n’han especificat als moviments translacionals de Llavorsí, Mas 
Guillem, Brallans i Sant Salvador. La influència en l’estabilitat de la presa en compte 
d’aquesta característica canvia força segons el tipus de vessant. Principalment per dos 
factors principals:  
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• Les característiques mecàniques del material originals i les que se suposin. Si la 
zona de distensió presenta grans esquerdes que ens facin suposar una resistència 
molt baixa, com més gran sigui l’angle de fregament residual del material 
“intacte”, més gran serà la influència relativa de la zona de distensió. Per això 
trobem una influència més gran a Llavorsí. 

 
• La forma de l’esllavissament: per al càlcul, s’ha suposat que les propietats 

mecàniques del material són nul·les a la línia més o menys vertical que separa el 
volum mobilitzable de l’escarpament superior. Com més llarga sigui aquesta 
línia (per tant més profund l’esllavissament) en comparació amb la longitud de 
l’esllavissament (com més curt sigui), més importància tindrà la zona de 
distensió. 


