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Capítol 1 - Introducció i Objectius 

 
 
1.1 Introducció 
 
Cada cop que es produeixen pluges mínimament extraordinàries, es generen o reactiven 
alguns esllavissaments a talussos i vessants causant múltiples talls a carreteres i a línies 
de ferrocarril. La inestabilitat de vessants és un dels riscos naturals que afecten més 
freqüentment les àrees de muntanya i malgrat tot, són molt escasses les referències 
històriques que permetin determinar la seva distribució temporal, avaluar la seva 
perillositat i establir relacions amb els mecanismes desencadenants (episodis de pluges) 
per dissenyar estratègies de prevenció i mitigació.  
 
A més, en el futur, i com a conseqüència del possible canvi climàtic, les pluges es poden 
fer més esporàdiques però més violentes. Al resum de conclusions de l’informe sobre el 
canvi climàtic a Catalunya, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (2004), s’exposa que es desconeix encara fins a quin punt és possible que es 
donin situacions climàtiques adverses molt més extremes de les que s’han pogut 
observar des que es tenen registres instrumentals de les variables climàtiques. S’albira 
un augment de la variabilitat climàtica en períodes curts de temps. Els models climàtics 
projecten canvis en la freqüència, la intensitat i la durada d’esdeveniments extrems 
(com les onades de calor, les pluges torrencials, les tempestes tropicals, etc.). En la 
mateixa línia, augmenta el risc de canvis sobtats (canvis climàtic ràpids) a causa de la 
naturalesa no lineal del sistema climàtic. Tot i així, fins ara no s’ha detectat 
experimentalment un senyal clar al respecte. Fins ara no s’ha pogut demostrar, per 
exemple, que en els últims lustres s’hagi produït un augment de les pluges amb més 
quantitat de precipitació, encara que els efectes d’aquest risc meteorològic hagin produït 
pèrdues econòmiques més elevades en els darrers anys.  
 
La pluja, i com a conseqüència l’augment del nivell freàtic als vessants, és un dels 
principals motors de reactivació de les esllavissades en vessants que ja estan en un 
equilibri precari i que sovint han sofert altres reactivacions. Però no és el nivell freàtic 
l’únic factor que intervé en l’equilibri del vessant, sinó que també hi juguen un paper les 
propietats del material, la geometria del vessant, etc. 
 
Molta de la informació necessària per començar aquest estudi ha estat obtinguda gràcies 
a la recerca que es fa per al projecte CLIMLAD, un projecte de recerca que té com a 
objectiu la reconstrucció de l’activitat (episodis de reactivació) en els últims 100-150 
anys d’alguns grans esllavissaments de mida gran i mitjana, al Pirineu Oriental. En 
aquest projecte s’utilitzen tècniques dendrogeomorfològiques que permeten detectar 
alteracions produïdes pels esllavissaments en el creixement dels arbres, i extreure’n 
sèries de reactivacions dels esllavissaments. Posteriorment es contrasten amb sèries de 
precipitacions d’estacions pròximes per identificar els períodes plujosos responsables de 
les reactivacions i definir llindars crítics de precipitació. Finalment, el coneixement de 
la relació entre les reactivacions dels esllavissaments i el clima en el passat permetrà 
realitzar prediccions del comportament futur dels esllavissaments davant un possible 
canvi climàtic. 
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1.2 Objectius 
 
Aquest treball se centra en trobar quina és la influència de cada factor en l’estabilitat, 
veure quins són els valors possibles per als diferents factors, i on s’han de situar per què 
el vessant esdevingui inestable i es reactivi. 
 
Inicialment, es caracteritza el material d’un dels vessants (Mas Guillem) al laboratori 
per extreure’n quines són les propietats geomecàniques, mitjançant els assaigs de tall 
directe i anular. 
 
També s’analitzen una sèrie de vessants seleccionats del Pirineu, cercant quin es la 
importància de cada factor (nivell freàtic, característiques del material, geometria) en el 
càlcul d’estabilitat, que es realitza segons el mètode de l’equilibri límit. Es vol valorar la 
influència en l’estabilitat d’altres fenòmens que ajuden a la inestabilitat, com l’erosió 
del peu del vessant. Finalment es trobar quines són les condicions necessàries per que es 
pugui produir la reactivació del vessant. 
 
Posteriorment es resumiran les dades i classificaran els vessants segons els diferents 
comportaments davant els factors que intervenen en l’estabilitat. S’intentarà preveure 
quin vessants poden ser més sensibles a un eventual augment de les precipitacions. 
 
Finalment es vol comparar el resultat amb les dades de freqüència de reactivacions 
obtingudes en l’anàlisi dendrocronològic amb les possibilitats de reactivació de cada 
vessant, si hi ha prou dades. 
 
 
1.3 Estructura de la memòria 
 
El cos central de la memòria està presentada en dos grans blocs: Metodologia i 
Resultats. Precedint aquests capítols, a Antecedents s’enumeren els vessants que 
s’analitzaran amb una breu explicació de quines en són les característiques i com s’han 
trobat. Es repassa la tipologia i nomenclatura d’esllavissaments. També s’inclou una 
explicació de com es poden datar les reactivacions amb una tècnica  dendrocronològica. 
 
Al capítol de Metodologia s’explica, per una banda tots els assaigs de laboratori que es 
duen a terme i com s’obtenen les propietats del material assajat. En una segona part 
s’explica la base teòrica del Mètode de l’Equilibri Límit que s’utilitza per calcular 
l’estabilitat dels vessants, el funcionament del programa de càlcul utilitzat (STABL) i 
finalment, els passos seguits per a l’anàlisi de cada vessant. 
 
El capítol de Resultats esta separat entre els Resultats de Laboratori, on s’exposen els 
resultats dels assaigs realitzats i les propietats que se’n deriven, i els Resultats del 
Càlcul d’Estabilitat, on vessant per vessant es detalla la cerca de la influència de cada 
factor en l’estabilitat i els valors probables de cadascun. 
 
Finalment s’exposa una Síntesi dels Resultats del Càlcul d’Estabilitat on s’intenta trobar 
característiques comuns als diferents casos i quin tipus de vessants tenen més tendència 
a reactivar-se. A l’últim capítol es presenten les Conclusions tant dels resultats del 
laboratori com del càlcul i s’indiquen quines són les possibles futures línies d’actuació. 


