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ABSTRACT 
 
RAINFALL THRESHOLDS FOR LANDSLIDING IN CATALONIA. 
 
Author: LLUÍS MARCO I PLANELLS Tutor: JORDI COROMINAS I DULCET 
 

Landslides belong to those natural azards which carry social risks with them . That means that 
population must coexist with tem every day. Between these phenomenon there are 
earthquakes, snow avalanches, huracanes, floodings, landslides... The consequences caused 
by these phenomenon are often ctastrophic, even tragical when they cause material and 
human damages. 

In front of these kind of phenomena, it’s difficult to avoid their effects due to the extremal 
character. However, it’s possible to attenuate them by foreseeing them. As well as material 
damages can be attenuated by protecting buildings (dykes, dams, roads protection 
structures, energy reductors in torrents...) human damages only can be avoided by 
foreseeing.  

In the same way floods are foreseen by metheorological models, it must be possible to 
predict landslides in different regions. That is why a model must be stablished to predict the 
landslides existing risk and allow an alarm activation if it is necessary. 

This dissertation tries to study the rainfall thresholds for landsliding in some Catalan regions: 
Baix Llobregat-Anoia (region close to Barcelona), Conca de l’Alt Llobregat (High Llobregat 
Basin, Eastern Pyrenees), Conca de Tremp (Tremp Basin, PrePyrenees), Western Pyrenees and 
Conca de l’Alt Segre (High Segre Basin:Eastern Pyrenees). The study it’s made in a regional 
level due to the huge geomorphological, litoligical and orographical diversity. 

To afford the study it has been necessary to make a landsliding researh backwards to the 
history. This research has been one of the most problematic phases because there was a 
considerable lack of registerd documents.Because of this, it has been necessary to moove to 
the different towns and villages looking for this kind of information. Some cities’ archives have 
been visited for consulting geotechnical reports and other types of documents related to the 
field. The landsliding information research has been followed by the the rainfall gauges 
research.  

Once all the information has been obtained, a data base with 220 landslides has been 
created using Microsoft Access. From these 220 landslides, only 88 have been accepted for 
the hidrological analysis. With all the information available, it has been possible to stablish two 
thresholds in the regions of Baix Llobregat-Anoia and Conca de l’Alt Llobregat. In the other 
regions it has been impossible to stablish the thresholds because of the information lack. 

Finally, apart from the rainfall thresholds study, by one hand, an statistical analysis has been 
done to estimate the probability of exceeding the thresholds.  The probablistic distribution 
used for this study has been the Gumble one. By the other hand, the dissertation includes a 
comparative study using normalized parameters. At the end of the study, some advices are 
given for orienteering future researches in this field. 
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RESUM 
 
DETERMINACIÓ DE LLINDARS DE PLUJA DESENCADENANTS D’ESLLAVISSADES A CATALUNYA. 

 
Autor: LLUÍS MARCO I PLANELLS Tutor: JORDI CORMINAS I DULCET 
 

Els moviments de massa, formen part d’aquells fenòmens naturals que comporten un risc a 
nivell social  i amb els quals la població ha de conviure en el dia a dia. Entre aquests 
fenòmens destaquen els terratrèmols, els allaus nivals, huracans, les avingudes i riuades fruit 
de forts aiguats i els moviments de masses o esllavissades entre d’altres. Tots ells, fenòmens 
amb conseqüencies sovint catastròfiques i en certs casos, fins i tot tràgiques a nivell de danys 
materials i humans. 

Davant aquests fenòmens, l’home difícilment pot evitar-ne els seus efectes donat el seu 
caràcter extrem, però sí que en canvi, pot procurar d’atenuar-lo preveient-lo amb 
antel.lació. Així com els danys materials es poden atenuar mitjançant obres de contenció 
(dics, motes, embassaments de laminació, estructures de protecció en carreteres, o difusors 
d’energia en torrents...)  els danys humans, tan sols poden evitar-se amb previsió i antel.lació.  

De la mateixa manera que es poden preveure els desbordaments de rius en base a models 
meteorològics, també s’han de poder preveure els moviments de masses que es poden 
desencadenar en una regió determinada. Per això s’ha de poder establir un model que 
avaluï  el risc existent d’esllavissades en una determinada regió i, a partir d’aquest, activar o 
no un sistema d’alerta. 

Aquesta tesina tracta d’abordar l’estudi de llindars de pluja  que desencadenen 
esllavissades a diverses regions de Catalunya: Baix Llobregat-Anoia, Conca de l’Alt 
Llobregat, Conca de Tremp, Pirineu Occidental i Conca de l’Alt Segre. Aquest estudi s’ha fet 
a nivell regional donada la gran diversitat d’unitats geomorfològiques, litologies i orografies 
de Catalunya.  

Per a realitzar aquest estudi s’ha dut a terme una recerca d’informació d’esllavissades 
transcorregudes al llarg de la història. Aquesta fase cal dir que ha estat una de les tasques 
més problemàtiques, en tant que la informació existent documentada és molt escassa. Per 
això ha calgut fer no només una recerca bibliogràfica, sinó que també ha calgut desplaçar-
se a diversos municipis per tal de consultar informes geotècnics o bé documents dels arxius 
municipals que fessin referència a les diferents esllavissades. La tasca de recerca 
d’informació però continua amb la cerca d’informació pluviomètrica representativa de les 
regions d’estudi. 

Un cop obtinguda tota la informació necessària s’ha creat un inventari d’unes 220 
esllavissades mitjançant Microsoft Access. D’aquestes 220 esllavissades tan sols unes 88 
esllavissades han pogut ser analitzades des del punt de vista hidrològic. A partir de la 
informació sobre els diversos moviments de massa i sobre la pluviometria, s’ha pogut dur a 
terme l’estudi per determinar els llindars a la regió del Baix Llobregat-Anoia i la regió de la 
Conca de l’Alt Llobregat.  Pel que fa a la resta de regions no s’ha pogut determinar aquest 
llindar donada l’escassetat de dades. 

Finalment, a part de la determinació dels llindars de pluja, s’ha tractat, per una banda, 
d’estimar la probabilitat d’excedència dels mateixos mitjançant una distribució d’extrems 
Gumbel. D’altra banda, l’estudi inclou un estudi comparatiu per regions i per tipologies de 
trencament basat en la comparació de diferents índex normalitzats. Ja per acabar, es 
donen algunes recomanacions per tal d’orientar futures investigacions en aquest mateix 
camp.     
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I.INTRODUCCIÓ 
 

Els moviments de massa, formen part d’aquells fenòmens naturals que 
comporten un risc a nivell social  i amb els quals la població ha de conviure 
en el dia a dia. Entre aquests fenòmens destaquen els terratrèmols, els allaus 
nivals, huracans, les avingudes i riuades fruit de forts aiguats i els moviments 
de masses o esllavissades entre d’altres. Tots ells, fenòmens amb 
conseqüencies sovint catastròfiques i en certs casos, fins i tot tràgiques a 
nivell de danys materials i humans. 

Davant d’aquests fenòmens, l’home difícilment pot evitar-ne la seva 
ocurrència donat el seu caràcter extrem, però sí que, en canvi, pot procurar 
d’atenuar-lo preveient-lo amb antel·lació. Així com els danys materials es 
poden atenuar mitjançant obres de contenció (dics, motes, embassaments 
de laminació, estructures de protecció en carreteres, o difusors d’energia en 
torrents...)  els danys humans, tan sols poden evitar-se amb previsió i 
antel·lació.  

De la mateixa manera que es poden preveure els desbordaments de rius en 
base a models meteorològics, també s’han de poder preveure els moviments 
de masses que es poden desencadenar en una regió determinada. Per això 
s’ha de poder establir un model que avaluï  el risc existent d’esllavissades en 
una determinada regió i, a partir d’aquest, activar o no un sistema d’alerta. 

Nombrosos científics i tècnics d’arreu han posat de manifest l’existència 
d’una relació, no sempre clara, entre la pluja i les esllavissades del terreny. A 
continuació es citen alguns dels estudis realitzats.  

Caine (1980) va realitzar un ampli inventari d’intensitats i durades d’episodis 
plujosos desencadenants de corrents d’arrossefalls i lliscaments superficials 
arreu del món. A partir d’aquest inventari va poder determinar un llindar 
expressat de la següent manera: 

0.3914.82I D−=  

On I és la intensitat en mm/h i D la durada de l’episodi en hores. Aquest 
llindar és aplicable tan sols a episodis plujosos de durades compreses entre 
els 10 minuts i els 10 dies. 

Aquesta expressió denota clarament que per tal que episodis plujosos de 
curta durada ocasionin esllavissades, aquests han de donar-se amb fortes 
intensitats. En canvi, per a aquells episodis de més llarga durada, la intensitat 
no jugaria un paper tan rellevant. Aquesta relació entre intensitat i durada 
s’ha confirmat també en altres estudis d’investigació (i.e Fukuoka, 1980; 
Crozier 1986; Wolle i Hachich, 1989; Kim et al. 1991). En aquests diferents 
estudis s’observen variacions entre els diferents llindars trobats. Això s’explica 
quan en l’anàlisi entren en joc altres factors com serien les propietats del sòl, 
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la geometria dels vessants o l’ús del sòl. 

Estudis posteriors com el realitzat per J. W.Godt et al. (2002) analitza, els 
lliscaments superficials (shallow landslides) de la regió de Seattle, Washington. 
En aquest estudi els autors posen de manifest l’existència d’uns possibles 
llindars de pluja a partir dels quals es pot determinar el grau de risc en funció 
de la intensitat mitjana i les durades dels  episodis plujosos. Alhora, en aquest 
estudi, els autors empren un model per avaluar el balanç d’aigua contingut 
al terreny en funció del règim de pluges. 

Un estudi semblant és el que vafer R.Giannecchini (2005) per estudiar els 
lliscaments superficials a la regió dels Apuan Alps, una de les regions més 
plujoses d’Itàlia. El tipus de llindars obtinguts segueixen el mateix model 
Intensitat-Durada que els de J.W.Godt et al. En aquest cas però s’introdueix 
també un altre tipus de llindar basat en la relació entre la durada i l’NSR 
(Normalised Storm Rainfall- Wilson, 1997), un paràmetre que permet 
normalitzar la p(24h) associat al fenomen amb la MAP (Mean Anual 
Precipitation). 

Els corrents d’arrossegalls (debris flows) també s’han estudiat des del punt de 
vista hidrològic. És el cas de l’estudi realitzat per Chen Chien-Yuan et al. 
(2004). En aquest cas es contempla, a més, els efectes que poden causar els 
terratrèmols al terreny. Aquests, en certa manera, el que fan és reduir la 
precipitació crítica que desencadena les esllavissades. Així, els terratrèmols 
baixen el llindar de pluja que ocasiona el desencadenament. L’explicació a 
aquest fenomen la trobem també en el fet que les saccejades brusques al 
terreny ocasionen increments bruscos de les pressions intersticials.  

Veient que aquesta relació entre esllavissades i pluja existeix, tot i que no 
sempre és tan trivial de demostrar, aquesta tesina pretén determinar llindars 
pluviomètrics a diverses regions de Catalunya. El territori Català presenta una 
gran diversitat pel que fa a unitats geomorfològiques, litologies i orografies. 
Per aquest motiu l’estudi es planteja a nivell regional i no pas global. 
Inicialment, la intenció era abraçar tot el territori català. Ara bé, veient les 
dimensions que podia prendre aquest tipus d’estudi, l’hem restringit tan sols a 
5 regions: Baix Llobregat-Anoia, Conca de l’Alt Llobregat, Conca de Tremp, 
Conca de l’Alt Segre i Pirineu Occidental. 

La gran dificultat a l’hora de realitzar aquest estudi s’ha trobat en la recerca 
d’informació. D’una banda, aquesta dificultat rau, en primer lloc, pel fet que 
la informació és quasi inexistent i la disponible és força incompleta. En segon 
lloc, és difícil tenir constància d’aquelles esllavissades que han tingut lloc en 
llocs isolats d’alta muntanya o en sòls rurals allunyats de les poblacions. Si les 
esllavissades no ocasionen danys materials normalment aquestes no es 
registren. D’altra banda, la següent dificultat ve a l’hora de determinar la 
data en què es van produir les esllavissades. En la majoria de casos, l’única 
dada referent a cronologia que es coneix és l’any d’ocurrència o de 
reactivació. Això ha fet que part del nucli de la tesina sigui la determinació 
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d’una data proposada o reinterpretada per tal de poder treballar 
posteriorment. En definitiva, la manca de dades i d’informació cronològica 
marca el caràcter d’indefinició i d’incertesa d’aquesta tesina.  

Aquesta problemàtica no tan sols es dóna en aquesta tesina sinó que en 
estudis de llindars de pluja com el de Gabet et al. (2003) a la  serralada de 
l’Himalya (Annapurna, Nepal). En aquest cas, el gran inconvenient era la 
inaccessibilitat als punts on es desencadenaven esllavissades, punts 
completament isolats d’alta muntanya. Per a seguir endavant amb l’estudi 
Gabet et al. van mirar d’associar els successos dels moviments de massa al 
volum de sediments fluvials transportats pel riu Khudi Khola durant l’època 
del Monsó. 

Altres mètodes per tal d’obtenir informació sobre els moviments de massa 
són els estudis dendrocronològics dels vessants. Analitzant mostres d’anells 
dels arbres i els índex d’activitat d’una zona, es pot arribar a determinar l’any 
dendrocronològic en què s’han produït esllavissades a la regió d’estudi. 
Aquesta metodologia és la que empraren Corominas i Moya (1997) per 
determinar el llindar de pluja desencadenant d’esllavissades a la Conca Alta 
del Llobregat, Pirineu Oriental. Els passos seguits per aquests autors per a 
determinar el llindar són els que s’han procurat de seguir en aquesta tesina. 

Per obtenir però una base de dades per poder realitzar el treball, en el nostre 
cas hem hagut de recórrer a la informació bibliogràfica, d’hemeroteca i a 
estudis de camp als municipis en els quals era coneguda l’existència 
d’esllavissades. 

Així, ja per concloure aquest apartat d’introducció, comentar que l’objectiu 
principal de la tesina és poder determinar els llindars de pluja 
desencadenants d’esllavissades a les diverses regions d’estudi de Catalunya. 
Sempre però, partint de la idea que els resultats obtinguts contenen un cert 
grau d’incertesa inherent a la qualitat de les dades disponibles i a la relació 
imprecisa entre la pluja i la desestabilització dels vessants. Alhora, es 
procurarà estimar la probabilitat d’excedència dels llindars i, finalment, es 
procurarà realitzar un estudi comparatiu de caire qualitatiu entre regions i 
tipologies de moviments per tal de donar una visió més global de l’estudi 
realitzat. Finalment, a l’apartat de conclusions es donen unes recomanacions 
de cara a qui vulgui seguir investigant en aquest camp i així, potser en un 
futur poder arribar a establir un model d’avís o alerta d’esllavissades a nivell 
català. 
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II. OBJECTIUS 

Els objectius de la tesina es resumeixen en els següents punts: 

a) demostrar la relació entre la precipitació i la formació (o reactivació) 
d’esllavissades. 

b) identificar la possible relació entre les característiques de la pluja 
(intensitat, durada, pluja antecedent,etc), les característiques del sòl  i el tipus 
d’esllavissada.  

c) identificar llindars de pluja que justifiquin l’aparició d’esllavissades, per les 
diverses regions de Catalunya estudiades: Baix Llobregat-Anoia, Conca de 
l’Alt Llobregat, Pirineu Occidental, Conca de Tremp i Conca de l’Alt Segre.  

d) determinar els períodes de retorn de les pluges crítiques que donen lloc a 
les esllavissades, en diverses zones de Catalunya i, per tant, avaluar la 
probabilitat d’ocurrència de les esllavissades. 

e) Finalment, elaborar una base de dades d’esllavissades que permeti 
escometre aquesta mena d’estudis en el futur amb més informació.  

A continuació es resumeixen els passos seguits per tal d’assolir els objectius 
plantejats anteriorment. 

1. Recerca bibliogràfica d’informació relacionada amb el tema d’estudi 
per tal de poder emprendre aquest estudi amb la informació mínima 
necessària. 

2. Cercar informació sobre els moviments de massa que han tingut lloc a 
Catalunya. Aquesta recerca ha de tenir una component bibliogràfica i 
una altra d’estudi de camp que acabi de complementar la primera. 

3. Crear una base de dades referents a esllavissades assequible i de fàcil 
accés amb tota aquella informació obtinguda en la fase de recerca.  

4. Destriar aquelles esllavissades que són susceptibles d’estudi d’aquelles 
que no ho són. 

5. Seleccionar, obtenir i depurar les dades pluviomètriques d’aquelles 
estacions que serviran per fer l’estudi de la resposta hidrològica de les 
esllavissades.  

6. Vincular cada una de les esllavissades a una estació pluviomètrica 
amb un registre pluviomètric el màxim antic i complet possible per tal 
d’obtenir la història hidrològica de cadascuna de les vessants d’estudi. 

7. Associar a cada una de les esllavissades una data coneguda,  
deduïda o re-interpretada de formació o reactivació de la mateixa 
per tal de poder dur a terme un posterior estudi de llindars. 
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8. Determinar un llindar pluviomètric o condicions pluviomètriques les 
quals donen lloc a desestabilitzacions de vessants. Caldrà per això, fer 
èmfasi en l’estudi de les pluges antecedents. 

9. Determinar si hi ha  vincles directes entre  el tipus de desestabilització 
dels  vessants, la litologia dels mateixos i les condicions hidrològiques 
que l’hagin originat. 

10.  Comprovar  la solidesa dels llindars i la seva fiabilitat en base a un 
estudi històric. 

11. Determinar la probabilitat d’ocurrència o període de retorn dels llindars 
i per tant, de les esllavissades.  

12. Establir uns paràmetres normalitzats o índex de pluviometria per a cada 
una de les esllavissades per tal de poder comparar els comportaments 
hidrològics de les regions i, alhora, de les diferents tipologies de 
moviments. 

13. Proposar recomanacions per tal millorar el coneixement de les 
relacions entre les pluges i la formació esllavissades. 

A continuació es mostra un diagrama de flux que el que procura és aclarir 
el procediment mencionat anteriorment.Un procedeiment en què 
s’aprofuncirà amb deteniment a l’apartat de Metodologia i al de 
resultats. 
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Figura I- 1: Diagrama de flux on es representen les tasques dutes a terme per assolir els objectius plantejats. 
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III.METODOLOGIA 

En aquest apartat s’exposen els passos seguits per tal d’assolir els objectius 
anteriorment plantejats i arribar, per tant, a uns resultats finals a partir dels 
quals poder extreure conclusions. 

1. CREACIÓ DE LA BASE D’ESLLAVISSADES. 

La creació de la base d’esllavissades a Catalunya és un punt fonamental de 
la tesina ja que sense aquesta és impossible assolir els objectius plantejats. Per 
tal de fer un estudi hidrològic d’esllavissades, en primer lloc, cal saber, com a 
mínim, quines esllavissades s’han donat al llarg de la història, on, i quan. 
Aquesta informació bàsica, aparentment senzilla, resulta ser escassa, no 
sempre documentada i en alguns casos deduïda a partir de testimonis orals 
no del tot fiables. 

A part però d’aquesta informació bàsica, cal també informació sobre la 
litologia del terreny, l’edat geològica, la ubicació precisa, les causes 
desencadenants del moviment, les conseqüencies del moviment, la 
metodologia emprada per tal d’obtenir aquestes dades... 

A continuació es presentaran les fonts d’informació a partir de les quals s’ha 
pogut obtenir base de dades que presentem a l’annex i que conté més de 
220 esllavissades. Finalment, s’explica com s’ha organitzat la base per tal que 
aquesta sigui pràctica i útil a l’hora de consultar. 

1.1 FONTS D’INFORMACIÓ 

La base de dades s’ha creat a partir de les següents fonts d’informació: 

a)  Bibliografia especialitzada 

La primera tasca a nivell de recerca d’informació fou el buidat de 
bibliografia especialitzada. D’una banda, els sis simposis nacionals de talusos 
i vessants inestables i de l’altra, el tercer volum de la “Història natural dels 
països catalans” . 

En buscar la informació a la bibliografia mencionada, en primer lloc, es feia 
una tria amb un criteri estrictament geogràfic: tan sols es recollien aquells 
moviments de massa ubicats a Catalunya, Pirineu Català, Andorrà i 
Aragonès i de la Catalunya Nord. En segon lloc, un dels altres criteris de 
selecció era la naturalesa de l’esllavissada: tan sols es recollia informació 
d’aquelles esllavissades naturals (no en desmunts) les causes de les quals no 
podien ser atribuïdes a l’acció humana. A continuació, un cop feta una 
primera tria, es recollia tota aquella informació que pogués ser d’utilitat per a 
la tesina: tipologia de moviment, ubicació, data, litologia, edat geològica, 
causes, conseqüències, etc. Això obligava a destriar molta de la informació i 
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en molts casos, la informació estrictament útil per a la tesina era nul·la o molt 
escassa. 

Cal dir, a més, que un dels principals inconvenients detectats a l’hora de 
realitzar la recerca bibliogràfica va ser el fet que la majoria de moviments 
catalogats s’ubicaven al Pirineu.  Aquest inconvenient va ser el que obligà a 
trobar altres fonts d’informació que permetessin obtenir dades d’altres 
regions de Catalunya. Aquest factor va comportar sortir al camp i realitzar un 
treball de recerca en diferents municipis. Aquest treball s’explicita a 
continuació. 

b)  Visites a arxius municipals i serveis tècnics d’ajuntaments. 

-Acotació del camp d’estudi. 

Inicialment, la idea era recórrer aquells municipis catalans on es tingués 
constància d’esllavissades i inestabilitat de vessants. Els municipis a visitar 
però, al final es van acotar a la regió anomenada “Baix Llobregat-Anoia” 
donada la proximitat de la zona i al fet de veure que el volum de feina, en el 
cas d’abraçar tots els municipis afectats per esllavissades a Catalunya era 
inabastable. A partir d’aquest instant la tesina prenia un caire d’estudi més 
local i no tan general com es pretenia inicialment: en total s’estudiarien 5 
regions catalanes: regió del “Baix Llobregat-Anoia”, “Pirineu Occidental”, 
“Conca de l’At Llobregat” “Conca de l’Alt Segre” i “Conca de Tremp”. 
Diguem que l’estudi esdevé un estudi pilot que es pot repetir posteriorment 
en diverses regions del territori català. 

-Recerca d’informació en els municipis de la regió de “Baix Llobregat-Anoia”. 

De cara a poder seguir amb la recerca d’esllavissades, es va enviar un seguit 
d’instàncies als municipis de Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Esteve 
Sesrovires, El Papiol i Castellbisbal. Municipis dels quals es tenia constància de 
problemàtiques relacionades amb inestabilitats de vessants. El model 
d’instància enviat s’adjunta a continuació a tall d’exemple. 
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Figura III- 1: Model d’instància enviada als municipis.
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La dificultat de trobar informació transcendent de cara als objectius de la 
tesina, no deixa de ser-hi present als ajuntaments, i això es deu a diversos 
motius: 

- No tots ajuntaments es mostren amb la mateixa voluntat de 
col·laboració. N’hi ha que des d’un bon inici obren les portes dels 
arxius municipals i donen hora de visita amb els serveis tècnics 
mentre que n’hi ha d’altres que curiosament neguen l’existència 
de la problemàtica, quan se sap per altres fonts, que la 
problemàtica hi és encara present.  

- En molts casos, els ajuntaments tampoc tenen una informació 
concisa d’esllavissades, donada, d’una banda, una manca de 
traspàs d’informació d’antics càrrecs a nous càrrecs interns i, de 
l’altra, un desconeixement per part dels tècnics de l’ajuntament 
de l’existència d’aquest tipus de documentació als seus arxius. 
Seria el cas de l’ajuntament de Gelida, en què la persona 
encarregada dels serveis tècnics tan sols tenia constància d’una 
esllavissada al “Camí del Racó”  el 1968 quan ell “encara anava 
amb pantalons curts”. Posteriorment, ell mateix ens comunicava al 
cap d’uns dies, que havien trobat un informe geotècnic d’un altre 
moviment de masses al “Serralet” que datava del 1972. Tant bon 
punt els ajuntaments donaven a conèixer la presència d’informes 
o documentació d’algun tipus, aquesta s’anava consultar i se 
n’extreia la informació d’interès.   

- Els documents històrics dels anys 60 i 70 consultats als arxius 
municipals: cartes de pagesos demanant subsidis per destrosses 
ocasionades per riuades i temporals, informes de l’ajuntament per 
avaluar els danys causats pels aiguats, Butlletins Oficials de 
l’època, cartes de l’alcalde i dels regidors...Tots ells són documents 
de caràcter no tècnic. Això limita molt el volum d’informació a 
extreure i la seva utilitat ja que difícilment es pot saber si 
l’esllavissada era natural o no, si els desperfectes eren causats pels 
aiguats o les esllavissades entre d’altres indefinicions. Finalment, 
amb prou feines s’extreien la data i l’indret on s’havien produït les 
esllavissades. 

- Pel que fa als informes geotècnics consultats, aquests donaven 
molta informació tècnica sobre la litologia, les característiques 
geomecàniques del terreny, plànols, etc. Però en molts casos no 
s’explicitava la data exacta de l’esllavissada. Això obligava a llegir 
entre línies els informes i extreure una possible data de formació o 
reactivació de l’esllavissada, que en part es podia relacionar amb 
la data de l’informe geotècnic en qüestió.  

- En d’altres casos, s’ha hagut de recórrer a la memòria històrica 
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dels habitants del municipi. En alguns casos ha calgut preguntar  a 
la gent del municipi que tingués constància d’una esllavissada 
sobre la data de les mateixa. Tot i així aquesta informació 
acabava no sent de gaire utilitat ja que en molts casos era 
contradictòria. Seria el cas de l’esllavisssada de “la Timba” a Sant 
Sadurní d’Anoia. L’ajuntament no sabia del cert quan es va 
produir l’esllavissada. Per tant calia buscar un altre camí per 
conèixer-la. A partir d’aquest moment va ser qüestió d’enquestar 
la gent que vivia al carrer adjacent a “la Timba”. Molta de la gent 
enquestada era nouvinguda i per tant no sabia res de 
l’esdeveniment. Finalment, varem trobar un veí que ens va aportar 
informació interessant de cara a l’estudi. Segons aquest veí, 
l’esllavissada va tenir lloc el 1960. Malgrat tot, ell mateix va facilitar 
el contacte amb un historiador del municipi, que per contra, 
afirmava que l’esllavissada havia tingut lloc de forma progressiva 
cada cop que la riera L’Avernó experimentava crescudes fortes. 
Aquest doncs és un exemple de com de contradictòria pot arribar 
a ser la informació sobre el tema tractat.  

Finalment, l’altra font d’informació de gran valor va ser l’extreta a partir 
d’una visita de camp amb el regidor d’urbanisme de Castellbisbal. El regidor, 
 geòleg de professió mostrava molt d’interès amb el tema tractat a la tesina i 
va ser ell el que va suggerir de fer una visita de camp per anar a visitar les 
diverses esllavissades que havien tingut lloc al municipi. La major part 
d’aquestes esllavissades eren esllavissades que havien tingut lloc entre 
octubre i desembre de 1996 però tot i així, la informació extreta era de gran 
interès donat el coneixement exhaustiu que tenia del terreny. Segons el 
regidor, els problemes d’inestabilitat de vessants a força indrets de 
Castellbisbal es donen quan plou intensament, la reacció sol ser immediata 
tot i la naturalesa dels materials afectats, essencialment argiles. Tot i la 
naturalesa del material però, aquests presenten un alt grau de fissuració que 
permet la ràpida infiltració de l’aigua i, per tant, un brusc augment de les 
pressions intersticials.  La visita va permetre també fotografiar les esllavissades 
i els indrets afectats i, alhora, enriquir la base de dades. De cara a 
esllavissades anteriors al 1996, se’ns va adreçar al tècnic de Cultura de 
l’Ajuntament de Castellbisbal. Aquest ens facilità la següent cita “El 1953 hi 
va haver un esllavissament de terres, prop del Raval, el qual deixà al 
descobert, sota una petita bauma, un parell d'esquelets molt deteriorats, 
amb restes de ceràmica local cuita a la foguera.” 

Tal i com es pot apreciar, la informació obtinguda directa del terreny o dels 
municipis és una informació que, en molts casos és difícil de tractar. Tot i així, 
s’ha procurat d’aprofitar al màxim donada l’escassetat de dades. 

Malauradament també hi ha certs arxius municipals als quals no s’hi ha 
pogut accedir, com seria el del Papiol i això fa que moltes dades es perdin. 
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c)  Dades del Departament d’Enginyeria del Terreny de la UPC 

El personal del Departament també ha estat font d’informació 
d’esllavissades. El fet d’haver tractat el tema durant anys i haver trepitjat 
moltes de les esllavissades catalogades, ha permès anar completant la base 
de dades. 

d)  Consulta d’Hemeroteca. 

Fins ara, la informació extreta de les fonts anteriors, tenia com a finalitat 
nodrir una base d’esllavissades a partir de la qual poder estudiar el 
comportament del terreny enfront unes condicions hidrològiques donades i 
extreure, finalment, uns llindars pluviomètrics que actuessin com a 
desencadenants de la desestabilització. 

La informació extreta d’hemeroteca té com a finalitat principal donar pes o 
no als llindars trobats. En apartats posteriors s’aclarirà millor el mètode seguit 
però, a grans trets, el que s’ha volgut corroborar és què succeeix amb 
aquelles dates en les quals se superen els llindars de pluja crítica per la 
formació d’esllavissades i no es té constància de cap moviment. Això ens 
duu a consultar l’hemeroteca. En el cas de trobar referències a moviments 
de massa en aquestes dates, els llindars obtinguts prendran força mentre 
que, si no és el cas, això podria ser degut a que els moviments hagin passat 
desapercebuts però també a que els llindars no siguin prou representatius. 
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1.2 LA BASE DE DADES. 

Com ja s’ha dit abans, les esllavissades inventariades són més de 220. Això 
obliga a tractar un notable volum d’informació i aquesta s’ha de tractar de 
forma àgil, organitzada i segura (evitant perdre dades o possibles 
confusions). A més, aquesta informació ha de poder ser tractada i 
compatible amb software divers: fulles de càlcul, processadors de text...  

L’objectiu de la base d’esllavissades no és crear una base de dades 
complexa, sinó una base de dades de fàcil d’utilitzar i alhora, que permeti 
introduir i obtenir les dades de forma ràpida i organitzada. Així aquesta podrà 
ser utilitzada per qualsevol i alhora, ampliada.   

Els avantatges de la base de dades són, d’una banda l’organització per 
taules. Això permet que les dades d’aquesta siguin fàcilment incorporades a 
d’altres bases de dades. D’altra banda, l’alta compatibilitat entre programes 
de Microsoft Office, permet bolcar i tractar de forma fàcil i segura dades 
provinents d’Access a Excel i altres programes de càlcul i a la inversa. Això és 
d’ajuda fonamental donat que l’estudi pluviomètric es realitzarà amb fulls de 
càlcul de Microsoft Excel.  

A continuació hi ha un apartat d’introducció a les bases de dades i com 
aquestes s’estructuren. Posteriorment, s’entra en detall en la informació que 
conté aquesta i com aquesta es pot introduir de forma més ràpida i còmoda 
gràcies al formulari. 

1.2.1  Introducció a les bases de dades  

Així doncs, degut a la importància que té el concepte de base de dades en 
aquest treball, es creu oportú realitzar-ne una petita introducció explicant les 
seves principals característiques. Per començar, es mostra una definició 
general del seu concepte:  

“Una col·lecció d’un o més arxius de dades, emmagatzemats en una forma 
estructurada i que conté informació no-redundant, de manera que les 
relacions que existeixen entre els diferents ítem o conjunts de dades poden 
ser utilitzats pel sistema de gestió (SGBD) per manipular o recuperar els 
mateixos” Bosque (1997). 

D’altra banda un sistema de gestió de bases de dades es defineix com: “Un 
programa d’ordenador per l’emmagatzematge, manipulació (edició) i 
recuperació d’informació d’una base de dades” Bosque (1997). 

Les principals característiques d’una base de dades es poden resumir dient 
que les tècniques d’aquestes es desenvolupen amb l’objectiu d’integrar la 
informació del sistema per evitar redundàncies sense que es perdin les 
diferents perspectives que hi tenen els usuaris, i que les eines de software que 
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es construeixen per aplicar aquestes tècniques han d’assegurar la 
independència, la integritat i la seguretat de les dades (Grau, A. , 2003).  

En l’organització de qualsevol base de dades és necessari distingir entre 
l’organització física (localització dels diferents arxius que la formen en els 
dispositius d’emmagatzematge) i el disseny lògic (es refereix a les relacions 
entre el conjunt de dades emmagatzemades en la base).  

A l’hora de dissenyar una base de dades, el primer punt important a realitzar 
és una anàlisi prèvia de la informació que s’hi inclourà, en especial per definir 
conceptualment les relacions entre els diversos elements que la integren. 
Existeixen moltes maneres de dur a terme aquesta anàlisi, però el model més 
utilitzat és l’anomenat entitat- relació, el qual utilitza els següents elements:  

-Entitats: elements rellevants per la base de dades que es va a elaborar.  

-Atributs: característiques o variables associades a cada entitat.  

-Relacions: mecanismes que permeten relacionar unes entitats amb altres. 
Permeten modelar i representar qualsevol tipus de situació i de interacció 
entre dues entitats.  

Tots aquests elements poden formar part de diferents tipus de bases de 
dades  

adequades per gestionar la informació temàtica que manipula un SIG 
vectorial.  

Existeixen diferents modalitats que es poden utilitzar en un SIG:  

- Tabular o d’arxiu simple.  

- Jeràrquica.  

- En xarxa.  

- Relacional.  

- Orientada a objectes.  

A continuació s’expliquen les bases de dades de tipus relacionals ja que és el 
que s’ha utilitzat en aquesta tesina i degut també a que és la més utilitzada 
en els SIG comercials.  

En les bases de dades relacionals, la informació s’organitza en un conjunt de 
taules que tenen assignat un nom exclusiu. En aquestes taules s’hi 
representen tan les entitats com les relacions; els registres (files) es refereixen 
a entitats del mateix tipus i els camps (columnes) als diferents atributs 
temàtics associats a cada entitat.  
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Normalment, una base de dades està formada per moltes taules, cada una 
de les quals ha de ser un conjunt únic, és a dir, no pot existir cap taula amb 
dues files o dues columnes iguals, però les diferents taules es poden 
relacionar entre elles. Per realitzar aquestes relacions, és necessari que una 
de les columnes de cada taula constitueixi un atribut especial: l’identificador 
de registre que serà únic per cada registre i que no pot eliminar-se de la 
taula, aquest identificador rep el nom de clau primària.  

Els valors de la clau primària seran per definició irrepetibles i no podran ser 
nuls.  

Aquest camp identifica de forma única cada una de las entitats de la taula i 
permetrà relacionar-les amb altres mitjançant la clau externa. Aquesta, és 
una columna que defineix com es relacionen les taules. La clau externa es 
refereix a una clau primària d’una altra taula, és a dir, les dades que conté 
aquesta columna en una taula sí poden repetir-se o ser nuls, però han de ser 
del mateix tipus que els de la clau primària de la taula amb la que es fa la 
relació.  

Existeixen tres tipus diferents de relacions:  

- Relació un a un: en aquesta relació un registre de la taula només es pot 
relacionar amb un registre d’una altra.  

- Relació un a varis: és el tipus de relació més comú. És quan un registre 
d’una taula es pot relacionar amb varis d’una altra.  

- Relació varis a varis: varis registres d’una taula poden estar relacionats amb 
varis registres de l’altre taula i viceversa.  

Els avantatges d’una base de dades relacionals són vàris:  

- El seu disseny es basa en fonaments teòrics importants, fet que ofereix una 
major confiança en la seva capacitat d’evolucionar.  

- És molt fàcil de posar a punt.  

- És molt flexible, és a dir, es poden afegir noves taules i noves relacions sense 
cap problema.  

- Existència de llenguatges de consulta específics; el més extens i considerat 
l’estàndard per la manipulació de les bases de dades relacionals és el SQL ( 
Structured Query Language).  

- El tractament de les dades és fàcil i ràpid.  

Finalment, es resumeixen els punts més importants a tenir en compte a l’hora 
de dissenyar una base de dades.  
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Abans de començar a dissenyar-la i a entrar-hi informació, cal tenir clar i en 
ment com ha de ser la BdD: què se’n vol extreure, quina classe de informació 
es té per entrar, com es vol entrar, quins resultats es necessiten (tant visuals 
com impresos) i qui la farà servir.  

Tot i que el gestor de bases de dades Microsoft Access és un sistema obert, és 
a dir, que es poden fer retocs a posteriori, en una base de dades relacional 
sovint passa que depenen de com es dissenyi, pot ser que sigui força difícil 
fer-hi una modificació que no s’havia pensat prèviament. Així doncs, és de 
gran ajuda esquematitzar el problema sobre paper. Per tal de garantir una 
gestió efectiva és molt important estructurar bé la base de dades, en 
particular planificar correctament les taules, tant els camps que la formaran 
com les relacions entre elles.  

1.2.2 Introducció a MICROSOFT ACCESS 2000.  

MICROSOFT ACCESS és una sistema d’administració de bases de dades 
relacionals, és a dir, és un sistema que emmagatzema i recupera informació 
d’una base de dades d’acord amb les relacions establertes per l’usuari.  

Una base de dades de Microsoft Access està formada per les taules que 
contenen les dades però també per tots els objectes relacionats que 
s’utilitzen per gestionar-les: consultes, formularis i informes, entre d’altres.  

Així doncs, els principals objectes que formen una base de dades en 
Microsoft Access són (Oliveras, 1999):  

- Taules: lloc on estan definides i emmagatzemades les diferents dades. S’hi 
pot entrar, modificar, eliminar o consultar informació.  

- Consultes: a on estan guardades les preguntes o consultes que es fan a una 
o varies taules per tal de recuperar informació seleccionada o filtrada.  

- Formularis: són les pantalles utilitzades per a entrar, modificar, eliminar o 
consultar informació a les taules. És un disseny de pantalla fet a mida.  

- Informes: són els diferents tipus de llistats, tant per pantalla com per 
impressora, que es necessiten fer.  

- Pàgines: permet crear pàgines Web que contindran connexió a una base 
de dades, de forma que tenint-la en un servidor d’internet, els usuaris podran 
fer-hi consultes.  

- Macros: són un conjunt d’accions que es vol que s’executin en un moment 
donat.  

- Mòduls: són el conjunt de procediments, o petits programes, que estan 
escrits en llenguatge VisualBasic, que serveixen per a donar més potencialitat 
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a les aplicacions de Microsoft Access.  

Durant la realització d’aquesta tesina, l’objecte amb el que més s’ha 
treballat, a part de les taules, ha estat amb el formulari. Aquests 
principalment permeten:  

- Presentar les dades amb un disseny personalitzat.  

- Controlar l’entrada i visualització de les dades.  

- Mostrar dades de varies taules al mateix temps.  

A part del formulari, en aquesta tesina, és d’especial importància 
l’elaboració de l’Informe ja que gràcies a aquest es pot presentar la 
informació recollida de forma personalitzada i organitzada de les diferents 
taules. 

1.3 INFORMACIÓ DE LA BASE D’ESLLAVISSADES. 

La informació recollida a la base de dades s’estructura en 7 blocs: 

A. Dades identificatives: són aquelles que permeten identificar de forma 
biunívoca cadascuna de les esllavissades: l’ID identificador, i la 
denominació de l’esllavissada. 

B. Dades geogràfiques: fan referència a la geografia i ubicació de 
l’esllavissada. Aquestes són: regió d’estudi, Municipi o població, 
comarca, ubicació o indret. 

C. Dades geològiques: són aquelles que fan referència a aquells aspectes 
geològics  que puguin ser representatius de cara a l’estudi com serien 
la unitat geomorfològica de l’indret,la tipologia de moviment del 
vessant, la litologia i l’edat geològica.  

D. Dades cronològiques: any de reactivació o desencadenament, data 
orientativa, data d’estudi i metodologia emprada per obtenir la 
cronologia. 

E. Dades pluviomètriques: Aquelles dades provinents dels registres 
pluviomètrics de diferents pluviòmetres que són d’interès de cara a 
l’estudi: pluviòmetre de referència i pluja en 24h de la data de 
l’esllavissament. En alguns casos també s’especifica la pluja prèvia 
acumulada. 

F. Dades descriptives: Aquelles dades que fan referència a tota la 
informació de caire descriptiu de l’esdeveniment: dimensions, causes, 
conseqüències i altres aspectes a considerar. 

G. Dades referents a les fonts d’informació: referències bibliogràfiques o 
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referències a la font consultada per obtenir la informació. 

A continuació s’entra en detall en cadascun dels blocs. 

A. Dades identificatives 

-ID: nombre que genera i assigna Microsoft Access de forma automàtica a 
cada nou registre de dades.  

-Denominació: nom únic i exclusiu que s’assigna  a cada esllavissada. Aquest 
s’ha generat a partir del nom de la localitat o indret on s’ha produït 
l’esllavissada d’un codi alfanumèric constituït per un número i una lletra. El 
número fa referència a una esllavissada en un punt determinat de la localitat 
o indret i la lletra fa referència a la reactivació de l’esllavissada en aquest 
punt. 

Exemple 1: ID 56 - Denominació: Castellbisbal 05b. Aquesta 
esllavissada es va produir al municipi de Castellbisbal, a l’octubre 
de 1996, al Polígon residencial de Costablanca i és la reactivació 
d’una antiga esllavissada, Castellbisbal 05a produïda al mateix 
polígon residencial el febrer de 1996.   

Exemple 2: ID 52 -  Denominació: Castellbisbal 02. Esllavissada 
també produïda al municipi de Castellbisbal però al revolt del 
carrer Bellavista. El fet que no contingui lletra implica que no se’n 
coneix cap reactivació prèvia ni posterior. 

Cal dir que el criteri de nomenclatura es va escollir a l’inici de la tesina, sense 
saber quina seria la naturalesa de la informació a recopilar. Posteriorment,  
veient que aquesta, era confusa, s’ha optat, en molts casos,  per no 
especificar la lletra.  

B. Dades geogràfiques 

-Regió d’estudi 

La regió d’estudi no és en si una dada geogràfica però sí una dada de 
caràcter espaial que en aquest treball cobra una forta rellevància. Per regió 
d’estudi s’entén una agrupació de localitats i indrets  relativament propers 
entre ells en els quals s’han produït moviments de massa que  poden 
associar-se a un mateix llindar pluviomètric. Això comporta que les localitats i 
indrets que configuren una mateixa regió han de presentar, per a un mateix 
tipus d’esllavissada (despreniment, corrent d’arrossegalls, lliscament, colada 
de terres, etc), unes característiques semblants quant a litologia, 
comportament geomecànic, règims hidrològics...  

La definició de regions d’estudi és fonamental per tal de poder tenir mostres 
de dades representatives des del punt de vista estadístic. Així com no es 
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poden determinar llindars pluviomètrics a partir de casos aïllats 
d’esllavissades, sí que és plantejable a nivell regional. 

El treball en qüestió doncs, tractarà el fenomen d’inestabilitat de vessants des 
d’un punt de vista no local, sinó global o  regional. D’aquesta manera, es 
podrà realitzar un estudi comparatiu entre regions. 

Les regions d’estudi són:  1) Baix Llobregat-Anoia 

 2) Conca de l’Alt Llobregat 

 3) Conca de Tremp 

 4) Conca de l’Alt Segre 

 5) Pirineu Occidental 

 

-Municipi o Població 

La major part dels moviments s’associen a una població o a un municipi. Hi 
ha moviments però que en ubicar-se en zones d’alta muntanya, on els límits 
municipals no ens són prou coneguts, no s’especifica.  

-Comarca 

-Ubicació o indret 

Aquesta és una relativament important ja que és la que dóna una informació 
més concreta de la ubicació exacta del moviment en un municipi o 
població determinada. Gràcies a aquesta dada es pot saber si hi ha 
esllavissades que són reactivacions d’altres que s’haguessin donat en un 
passat. Tot i així, aquesta és una dada que no se sol trobar amb freqüència. 

C.Dades geològiques 

-Unitat geomorfològica de l’indret: 

 Aquesta fa referència a les diferents unitats geomorfològiques dels Països 
Catalans. Aquesta dada convé contemplar-la a l’hora de comparar les 
diferents regions d’estudi. Les unitats geomorfològiques tenen 
característiques de relleu comunes, formacions geològiques de gran extensió 
i un mateix règim pluviomètric. Les unitats geomorfològiques principals a 
Catalunya són: Pirineu Axial, Prepirineu, Conca de Tremp, Depressió de l’Ebre, 
Depressió Central Catalana, Serralada Prelitoral, Depressió Prelitoral , 
Serralada Litoral i la Serralada Transversal. 

A continuació s’adjunten les figures corresponents a les unitats 
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geomorfològiques catalanes segons la classificació d’Oriol Riba.  

 

  

 

Figura III- 2: Unitats geomorfològiques de Catalunya segons Oriol Riba(1979) 

-Tipologies de moviments de vessants. 

En aquest punt apareix el concepte de tipologia d’esllavissada; no tots els 
moviments de vessant presenten un mateix mecanisme generador de 
moviment. Podem parlar de lliscaments, despreniments, colades de terres, de 
fang, de corrents d’arrossegalls, etc. La seva classificació depèn de factors 
com el seu mecanisme de trencament, de progressió, propietats del material 
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mobilitzat, etc. Cadascuna d’aquestes tipologies presenta un mecanisme de 
trencada diferent i una cinemàtica particular. 

Aquesta tesina tractarà, en part, tracta de buscar relacions entre la tipologia 
de moviment i el seu comportament enfront certes condicions 
pluviomètriques. Així, es creu convenient destinar un espai a continuació per 
a descriure i remarcar les caracterítiques de cadascuna de les tipologies de 
moviments de vessant. Per això es farà referència a la classificació 
proposada  per Corominas i García Yagüe (1997) basada en els estudis de 
Varnes (1978), Cruden i Varnes (1996) i la de Hutchinson (1988). 

Quan es fa referència a fenòmens d’inestabilitat de vessants se’n poden 
distingir  tres fases principals:  a)la fase prèvia a la ruptura, habitualment de 
llarga durada. Aquesta és una fase en la qual es donen petites 
deformacions, sovint imperceptibles. La superfície de separació entre masses 
en moviment i la resta del terreny  no ha arribat a desenvolupar-se per 
complet. b)fase de ruptura, generalment caracteritzada per la formació 
d’una superfície o zona de cisalla contínua al terreny amb moviments des de 
molt lents a extremadament ràpids. c)fase de post- ruptura en què segons les 
característiques morfològiques (topogràfiques) el moviment és capaç de 
desenvolupar un mecanisme de propagació diferent a l’inicial. Aquesta fase 
es propaga fins que es produeix el reajust de la massa desplaçada  i el 
moviment s’atura. En ocasions el moviment pot veure’s reactivat. Les lleis de 
comportament i fenòmens mecànics que regeixen cadascuna de les fases 
són completament diferents. 

Els mecanismes bàsics de ruptura a grans trets són: cisalla, tracció, flexió, 
bolcada, fluència i col·lapse estructural. L’anàlisi un cop té lloc la ruptura i el 
reajust de massa és una anàlisi cinemàtica en què el que s’ha de tenir 
present són les característiques del recorregut, la reducció de les propietats 
resistents de la massa desplaçada, la presència d’aigua i  d’obstacles. 

Quant als materials totes les classificacions de moviments consideren el tipus 
de material implicat. Tant Varnes (1978) com Hutchinson (1998) distingeixen 
entre substrat rocós, arrossegalls i terra. La diferència entre arrossegalls i terra 
la trobem en la granulometria. Cruden i Varnes (1996) consideren detritus  un 
sòl que conté una proporció d’entre el 20 i el 80% de partícules amb 
diàmetre major als 2mm (límit superior de la mida de la sorra).  Mentre que 
per terra consideren que conté el 80% i més de partícules amb diàmetre 
menor a 2mm. En aquest cas, quan el contingut de llims i argiles és majoritari, 
es parla de fang.   

Les classificacions de moviments de vessant més acceptades es basen en les 
caracterítiques cinemàtiques del moviment, és a dir, no a partir del mode de 
trencament, sinó en base al moviment originat  un cop succeïda la ruptura.  

Totes les classificacions coincideixen en l’existència d cinc mecanismes 
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principals: caigudes, bolcades, lliscaments, expansions laterals i fluxos. En la 
classificació emprada s’afegeixen dos moviments més:  moviments 
complexos i un altre que inclou deformacions sense que aquestes arribin a la 
ruptura. 

 

Taula III- 1: Classificació simplificada dels moviments de massa  segons Varnes (1978). 

 

Taula III- 2: Classificació dels moviments de massa  segons Corominas 

De cara a la descripció dels diversos moviments només s’entrarà en detall 
amb aquells que poden associar-se de forma directa o indirecta a les 
condicions pluviomètriques i per tant, són objecte d’estudi de la tesina. Les 
descripcions de moviments que segueixen a continuació són un resum de 
l’article “Tipos de rotura en laderas y taludes” (Corominas, 2004). 

a) Despreniments: Separació d’un tros de sòl o roca d’una paret molt dreta, 
tot descrivint una trajectòria amb caiguda lliure en part del seu recorregut. El 
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bloc caigut, un cop ha entrat en contacte amb el terreny, segueix el seu 
recorregut rebotant, rodolant o lliscant, fins a la seva aturada.   

 

Figura III- 3:Esquema de Despreniment 

b) Bolcada:  Rotació cap endavant i l’exterior del vessant, d’una massa de 
roca o sòl. L’eix de rotació se situa sota el centre de gravetat de la massa 
inestable. La força desestabilitzadora és la gravetat així com l’empenta 
exercida pel terreny adjacent, l’aigua o el gel en esquerdes. 

 

Figura III- 4: Mecanismes de bolcada: per flexió i per desplom (Corominas  i García Yagüe, 
1997) 

c) Lliscament:Moviment d’una massa de sòl o roca, que té lloc per una o més 
superfícies de trencament o per una zona relativament prima amb intensa 
deformació de cisalla. La forma de la massa desplaçada es manté a grans 
trets. Segons la geometria del trencament els lliscaments poden ser 
rotacionals, quan el moviment segueix una superfície de trencada corba i el 
terreny experimenta un gir, o traslacionals, quan el terreny es desplaça en 
una superfície plana o lleument ondulada tot descrivint una trajectòria 
rectilínia. 

c.1)Lliscament rotacional: es produeix al llarg d’una superfície curvilínia amb 
concavitat cap a dalt. La massa en moviment gira al voltant d’un eix ubicat 
per sobre el seu centre de gravetat. L’origen el trobem en la 
descompensació del moment de gir i el moment estabilitzador. El terreny en 
capçalera s’enfonsa i s’inclina contra la vessant generant una o vàries 
depressions on s’acumula l’aigua i indueix a noves reactivacions. És un 
mecanisme característic de sòls cohesius homogenis i de massissos rocosos 
intensament fracturats. En materials argilosos si la presència d’aigua és 
abundant. El peu pot evolucionar cap a un lliscament de terres o una colada 
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de terres. 

 

Figura III- 5: Esquema de lliscament rotacional. 

c.2) Lliscament traslacional: ruptura desenvolupada a través d’una superfície 
plana, llisa o ondulada. La massa es desplaça com a bloc rígid. EN un 
moment determinat la massa lliscant pot disgregar-se i convertir-se en un flux. 
Els lliscaments poden ser plans o en falca. 

 

Figura III- 6: Esquema de lliscament traslacional. 

No s’estudiaran casos d’extensió lateral. 

d) Flux: Moviment espaialment continu en què les superfícies de cisalla tenen 
curta vida, es troben molt properes i generalment no es conserven. El 
comportament de la massa desplaçada es pot assimilar al comportament 
d’un fluid viscós. Per aquest motiu la massa desplaçada no preserva a forma 
i adopta sovint formes lobulades quan afectes a materials cohesius i 
desprenent-se per la vessant o formant cons de dejecció quan afecten 
materials granulars. Existeix una gradació des dels lliscaments als fluxos, 
depenent del contingut d’aigua, mobilitat i evolució del moviment. Un 
lliscament d’arrossegalls pot convertir-se en un corrent o allau d’arrossegalls 
en la mesura que el material perd cohesió, incorpora aigua i discorre per 
pendents dretes. 
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Figura III- 7: Moviments de flux (Corominas i García Yagüe,1997). 

De cara a la tesina tan sols es contemplaran com a fluxos: els corrents 
d’arrossegalls, colades de terra i de fang, i els allaus d’arrossegalls.  La 
reptació i la solifluxió no seran objecte d’estudi ja que la reptació és un 
moviment extremadament lent, imperceptible excepte per a llargs períodes 
de temps. Això fa que no poguem establir una relació directa entre episodis 
plujosos concrets i el moviment. 

La solifluxió es dóna bàsicament en ambients periglacials on la fusió 
estacional del gel dóna lloc a un augment de la pressió de l’aigua en els 
porus donant lloc al moviment del material superficial. Per aquest motiu, 
aquest fenomen tampoc es pot vincular a episodis plujosos concrets. 

d.1) Colada de terres: Deformació plàstica, lenta i no necessàriament molt 
humida, de terres o roques toves (flysch, pissarres, fil·lites), en vessants 
d’inclinació moderada. Quan hi ha un predomini de materials cohesius se les 
anomena colades de fang. En aquest cas, adopten una forma elongada, 
lobulada al peu (llengua), formant un volum positiu sobre la superfície original 
del terreny. L’estirament del material i el corresponent canvi de forma 
caracteritzen el moviment com un flux.  

d.2) Corrent d’arrossegall: Desplaçament ràpid de material detrític en què 
predomina la fracció grossa: sorres, graves i blocs. El contingut d’aigua és 
elevat i la fracció sòlida pot arribar a constituir el 80% del pes de la massa. 
Aquest tipus de moviment pot discórrer per vessants obertes donant lloc a 
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dipòsits disgregats poc identificables, o bé pot discórrer per torrenteres i 
barrancs donant lloc a cons de dejecció a la seva sortida. 

d.3)Allau rocallós: desplaçament de grans masses de terra, fragments de 
roca o arrossegalls a gran velocitat arribant en certs casos als 50m/s. Els 
volums mobilitzats van des dels cents de mil als milers de milions de metres 
cúbics i poden assolir velocitats de desenes de metres per segon. El llarg 
recorregut que assoleixen els allaus fa pensar, a alguns investigadors, en 
l’existència de mecanismes especials de propagació, com ara la 
transferència de moments, la fluïdització dinàmica o la vaporització de 
l’aigua intersticial. 

e)Moviments complexos 

e.1) Fluxos lliscants: caracteritzats pel col·lapse brusc i massiu, molt ràpid a 
extremadament ràpid, d’una massa de material granular o d’arrossegalls, a 
partir d’un efecte pertorbador. Un element essencial és que el material 
involucrat té una estructura metaestable, solta i una elevada porositat. 
Aquest moviment es produeix en escombreres de residus miners abocats 
sense cap mena de compactació. El detonant del moviment pot ser una 
sacsejada sísmica que faci incrementar de forma sobtada les pressions 
intersticials. Aquest tipus de moviment no serà estudiat en aquesta tesina. 

e.2)  Moviments compostos: amb molta freqüència els mecanismes inicials 
de la roptura de talussos són diferents als que regeixen el moviment 
descendent pel vessant. Un lliscament rotacional-colada de terres seria un 
exemple clar: una ruptura inicial que respon a una rotació i una posterior 
pèrdua de resistència interna de la massa desplaçada fa que el moviment 
evolucioni cap a una colada de terres.    

-Litologia 

La litologia és una dada de gran interès en aquesta tesina ja que la litologia 
d’un terreny determinat pot condicionar molt la resposta geomecànica 
d’aquest enfront unes condicions hidrològiques determinades. El 
comportament d’unes argiles a nivell hidrològic serà completament diferent 
al comportament d’unes pissarres. Així com de les primeres s’esperarà una 
resposta lenta i no gens immediata donada la seva baixa permeabilitat, de 
les altres s’esperarà una resposta molt més immediata donat el grau de 
fissuració molt més elevat. 

-Edat geològica 

L’edat Geològica permet agrupar litologies similars amb un criteri 
objectiu.Per exemple, d’argil·lites inestables n’hi ha al Keuper, al Garumnià 
(trànsit Cretàcic-Eocè) i al Miocè. Quan en un informe s’esmenten les 
argil·lites del Keuper, el lector ja sap que es tracta de terreny potencialment 
inestables. 
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D. Dades cronològiques 

Primerament el que caldrà veure i distingir és si la data és coneguda o no. 
Per tal que l’esllavissada sigui susceptible d’estudi, d’aquesta se n’haurà de 
conèixer, com a mínim, l’any de desencadenament.  D’altra banda, les 
esllavissades o moviments de massa hauran de ser prou recents en relació al 
temps geològic donat que els registres pluviomètrics són la majoria del S. XX 
en endavant. Les dades cronològiques de la base de dades seran les 
següents. 

-Any de desencadenament: aquest any pot ser l’any del calendari Gregorià 
obtingut dels arxius o bé un any dendrocronològic si les dades cronològiques 
s’han obtingut a partir de dendrocronologia.  

-Data orientativa: En el cas que la data del desencadenament se sàpiga de 
forma acotada. Per exemple, any, estació, mes, setmana. Aquesta serà la 
que s’intentarà relacionar amb l’episodi plujós més proper. 

-Data proposada o reinterpretada: la data proposada no és una dada 
provinent directament dels arxius. La data proposada o reinterpretada s’obté 
a partir la data orientativa i els registres pluviomètrics de l’estació més 
propera al moviment. La data proposada es busca en aquells moviments 
dels quals tenim només una edat imprecisa (any, estació, mes) i és la data 
de l’episodi de pluges més intenses  que ha tingut lloc a l’entorn de la data 
orientativa. L’esllavissada però, no necessàriament ha d’haver-se produït en 
la data que hem trobat, per això pren un caràcter provisional. Tot i així, 
aquesta esdevé del tot necessària en tant que la pluviometria s’ha de poder 
assignar a un conjunt de dies determinat. Aquí és on rau per tant, una de les 
limitacions inherents a la tesina: la incertesa cronològica. En apartats 
posteriors s’explicarà amb més detall com i amb quins criteris s’ha obtingut la 
data proposada.  

E. Dades pluviomètriques 

-Pluviòmetre de referència 

El primer punt abans de realitzar un estudi hidrològic d’una esllavissada és la 
determinació del pluviòmetre de referència de la mateixa. Aquest primer pas 
no sempre resulta trivial donat que hi ha molts factors que intervenen. En 
primer lloc, cal un pluviòmetre proper a l’àrea d’estudi. Per proper s’entén un 
pluviòmetre que enregistri una pluja representativa de la de l’indret d’estudi. 
 El terme proximitat però, aquí és relatiu ja que així com en àrees de 
muntanya l’orografia pot modificar i condicionar del tot el règim de 
precipitacions, en una plana aquest règim pot resultar ser quasi homogeni  
independentment de les seves dimensions.  

D’altra banda, el pluviòmetre escollit com a referència ha de presentar unes 
sèries de dades relativament completes i llargues (que abracin un bon 
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nombre d’anys). El perquè el trobem en què la finalitat de la tesina és 
remuntar-se en la història dels moviments de vessants i veure la resposta del 
vessant al llarg de la història per tal de predir aquest comportament en un 
futur. Per aquest motiu, com menys interrupcions hi hagi en el registre 
pluviomètric, millor; i alhora, com més anys d’història es puguin remuntar, més 
consistència tindrà l’estudi.  

-Precipitació diària el dia que va tenir lloc l’esllavissament (P(24h)) 

Aquesta dada prové directament del pluviòmetre i és una paràmetre 
fonamental de la base de dades. 

-Pluja acumulada fins l’esdeveniment 

L’estudi no només contempla la precipitació diària sinó que també 
contempla la precipitació acumulada fins el desencadenament de 
l’esllavissada. Aquesta acumulació té molta importància segons el tipus de 
terreny. En aquest treball volem comprovar  fins a quin punt és rellevant. 

F.Dades descriptives 

Les dades descriptives ajuden a contextualitzar el moviment: quines causes el 
poden haver originat, quines dimensions té, quines conseqüències... Aquestes 
dades són de gran ajuda a l’hora de fer l’estudi hidrològic ja que en certs 
casos poden desmentir o corroborar hipòtesis. Així com a dades tenim:  

-Dimensions: ajuden a avaluar els efectes i importància del moviment. 

-Causes i descripció del moviment: les fonts d’informació com serien estudis 
geotècnics, o algunes referències bibliogràfiques descriuen les possibles 
causes dels moviments de vessant i de com aquest es va produir. Aquesta 
informació és de gran valor ja que es pot contrastar amb la informació 
pluviomètrica de l’indret, i així, poder o no, corroborar o no la influència 
directa o indirecta de la pluviometria.  

-Conseqüències: de vegades els factors causants d’esllavissades no són del 
tot clars; però en canvi, sí les seves conseqüències. Seria el cas d’un 
moviment de vessant al polígon industrial de Costablanca de Castellbisbal. El 
febrer del 96 es van detectar unes esquerdes com a conseqüència del 
moviment i a l’octubre, amb l’arribada de les pluges, aquest moviment es va 
reactivar i va acabar enduent-se tota una finca. Per tant, resulta d’interès 
saber quines són les conseqüències des del punt de vista dels danys i alhora, 
des del punt de vista de l’evolució temporal del fenomen. 

-Esdeveniments a considerar: hi ha dades que poden ser d’interès i que 
potser no són una causa o una conseqüència clares però que, tot i així, són 
dades que poden ser d’interès.  Normalment fa referència als esdeveniments 
meteorològics associats a l’esllavissada. 
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G. Fonts d’informació 

La font d’informació és allò que dóna força i credibilitat a la dada. Sense 
elles la base de dades no seria fiable.  

1.4 ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LA BASE D’ESLLAVISSADES AMB 
MICROSOFT ACCESS. 

a)  Les taules 

Un cop definida la informació que ha de contenir la base de dades cal 
definir un procediment per introduir-la i emmagatzemar-la. Per això, s’ha 
optat per definir una taula en la qual s’estableixen com a registres 
cadascuna de les esllavissades i com a camps, cadascun dels punts 
mencionats a cada bloc d’informació. 

Per tant, la taula tindrà el següent aspecte. 

 

Figura III- 8:Fragment de la  Taula “BASE DE D’ESLLAVISSADES” on s’emmagatzema tota la 
informació descrita fins ara. 

L’estructura de la taula, tal i com es pot veure és simple. A les files hi trobem 
els registres i a les columnes hi trobem els diferents camps d’informació. 
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Figura III- 9:Pantalla de configuració dels camps de la base de dades. 

La major part dels camps que configuren la taula tenen format de text i no 
numèric. Els aspectes de càlcul es treballaran paral·lelament mitjançant fulls 
de càlcul Excel. 

La introducció, modificació i consulta de dades es pot realitzar recorrent 
directament a les taules. Això és pràctic quan el que es vol és bolcar 
informació de la base en format taula a una fulla de càlcul Excel.  

b)  El formulari 

Per a qualsevol usuari la manipulació directa de la base de dades esdevé 
farragosa i incòmoda. Per tal que aquesta sigui de fàcil manipulació i gestió, 
s’ha elaborat un formulari a partir del qual es pretén realitzar diverses tasques 
entre les quals destaquem: a)la introducció de dades a la base 
d’esllavissades b) la modificació de les mateixes d’un registre ja existent. c)  
La selecció d’un seguit de registres mitjançant els filtres per formulari. 

Els formularis, s’elaboren de forma personalitzada per tal que la informació 
d’un registre quedi agrupada de forma pràctica i endreçada. A continuació 
es mostra el formulari d’entrada i modificació de dades. 
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Figura III- 10:Formulari a omplir amb un nou registre d’esllavissada. 

El formulari està dissenyat per tal que, a més, es puguin consultar i modificar 
qualsevol dels registres introduïts mitjançant el filtre per formulari que permet 
escollir aquelles esllavissades que presentin camps amb dades comunes. Per 
exemple, tots els corrents d’arrossegalls que pertanyin a la regió d’estudi 
Pirineu Occidental que es produïssin l’any 1982.   
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Figura III- 11:Filtre per formulari. 

Un cop especificats els camps de consulta desitjats només cal prémer l’icona 
“aplicar filtre” i de seguit, Access mostrarà tots els resultats de la cerca. 

 

 

 

Figura III- 12:Aplicar filtre. 
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Figura III- 13:Resultats de la cerca: El primer dels dos corrents d’arrossegalls ocorreguts el 1982 
a la regió d’estudi de Pirineu Occidental és el de Cabdella. Se sap que n’hi ha dos pequè al 
peu de formulari s’explicita que aquest és el registre 1 de 2. 
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c)  L’informe 

Els formularis són una eina molt potent de cara a la manipulació de la base 
de dades. De cara  però a obtenir els llistats de fitxes de cada esllavissada 
s’ha optat per definir un model d’informe que permeti presentar, també de 
forma personalitzada, la informació de cada esllavissada. A continuació se’n 
mostra un exemple: 

 

Figura III- 14:Model d’informe per a les fitxes d’esllavissades. 
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2. DADES PLUVIOMÈTRIQUES. 

2.1 ESTACIONS PLUVIOMÈTRIQUES DE REFERÈNCIA. 

Per tal de seguir amb l’estudi objecte de la tesina és  necessària la creació 
d’una segona base de dades. En aquest cas, dades pluviomètriques, 
registres pluviomètrics corresponents a pluviòmetres escollits a partir dels 
següents criteris: 

-Les sèries de dades pluviomètriques han de cobrir amb escreix el període 
d’activitat de l’esllavissada. Per aquest motiu es buscaran registres 
pluviomètrics el màxim de complerts possible.  

-El fet de no tenir pluviòmetres ubicats a cadascun dels punts on hi ha hagut 
esllavissades, obliga a interpretar la història de reactivacions de les mateixes 
a partir de pluviòmetres de referència allunyats de les mateixes, amb una 
pèrdua de la fiabilitat sobre la representativitat de les dades. Per tant, es 
mirarà d’escollir aquelles estacions pluviomètriques que cobreixin millor la 
regió d’estudi. 

A partir d’aquests dos criteris: temporal i de proximitat, s’han fet les sol·licituds 
necessàries a l’Instituto Nacional de Meteorología (INM) (demarcació 
territorial de Catalunya) i al Servei Metereològic de Catalunya Meteocat. Per 
a l’obtenció de dades de forma gratuïta s’ha hagut de tramitar una 
sol·licitud de prestacions meteorològiques per a projectes d’investigació no 
lucratius fets per organismes d’investigació oficialment reconeguts, en aquest 
cas el Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. 

La taula que segueix resumeix els pluviòmetres utilitzats per a la tesina, 
l’entitat que n’ha proporcionat les dades i la datació cronològica dels 
registres. 

Estacions Pluviomètriques Registre Font 

1 Adrall  1971-1996 UPC (INM) 

2 Cabdella 1917-1994 UPC(INM) 

3 Esterri d'Àneu 1917-1991 UPC(INM) 

4 Gerri de la Sal 1914-1998 UPC(INM) 

5 Llavorsí 1915-1999 UPC(INM) 

6 Oliana 1914-1999 UPC(INM) 

7 Pont de Suert 1915-1998 UPC(INM) 

8 Vilafranca  1914-2006 INM 

9 Marorell  1914-2003 INM 

10 Marorell  2003-2006 Meteocat 

11 Piera 1975-2006 INM 

12 Sant Sadurní 1930-2006 INM 

13 Gelida 1917-1995 INM 

14 Rubí 1963-2006 INM 

15 Papiol 1994-2000 INM 
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16 Cercs 1960-1999 UPC(INM) 

17 Vila Mitjana 1968-1991 UPC(INM) 

18 Sant Salvador de Toló 1989-1991 UPC(INM) 

19 Talarn 1928-1991 UPC(INM) 

Taula III- 3: Estacions pluviomètrques amb el rang del seu registre i la font. 

2.2 TRACTAMENT I DEPURACIÓ DE LES DADES PLUVIOMÈTRIQUES. 

Per tal de tractar les dades pluviomètriques de forma ràpida i eficaç, 
aquestes s’han hagut de tractar prèviament per tal que quedessin 
ordenades totes elles en un  full de càlcul font.  El full font tindrà una 
estructura matricial en què les files es referiran a les dates i les columnes als 
pluviòmetres. Cada dada de precipitació té assignats dos subíndexs:  el nom 
del pluviòmetre (i) i la data de la mateixa (j). Amb aquests subíndex cada 
dada esdevé completament determinada. I així, les fulles de càlcul dels 
estudis pluviomètrics podran accedir mitjançant subrutines de recerca Excel 
a les dades de forma ràpida eficaç i sobretot, evitant possibles errors humans. 

 

Figura III- 15:Mostra de la taula font del llibre Excel. En aquest llibre la taula font s’anomena 
Dades estacions corregides. 

Per tal d’organitzar les dades segons el format de la fulla font, aquestes han 
hagut de tractar-se amb altres Llibres Excel. La major part de les dades que 
havia recopilat la UPC ja tenien el format columna però les dades provinents 
de l’INM seguien una estructura diferent, les dades, en resum, s’agrupaven 
per mesos i així el format era més compacte. A cada una de les 
precipitacions li venia assignada un indicatiu de l’estació pluviomètrica, el 
nom complet de l’estació, les coordenades UTM de l’estació (x,y,z) l’any i el 
mes. A continuació per columnes seguien els dies del mes (P1, P2, P3...). Per 
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tal de reorganitzar les dades es va haver de definir un altra full font i 
paral·lelament un full per a cadascun dels pluviòmetres. L’objectiu era passar 
d’un format fila de precipitacions mensuals a un format columna en què les 
úniques coordenades de les precipitacions fossin la data i el pluviòmetre. Per 
això s’han seguit els següents passos: 

1) s’importaven les dades cedides per l’INM en format .txt a format 
Excel. 

2) Creació d’una columna codi que assignava a cada mes de 
cada any i de cada pluviòmetre un codi. Un codi que es definia 
a partir de l’indicador del pluviòmetre, l’any  i el mes (indicador-
any-mes). A continuació se’n mostra un exemple. 

CODI INDICATIVO AÑO MES NOMBRE ALTITUD C_X C_Y P1 P2 P3,,, P4
66-1914-04 66 1914 4 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 20 0 0
66-1914-05 66 1914 5 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 0 0 0
66-1914-06 66 1914 6 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 115 0 0
66-1914-07 66 1914 7 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 0 20 0
66-1914-08 66 1914 8 VILAFRANCA DEL PENEDES (INCAVI) 223 893122 4587766 0 0 25 10  

Taula III- 4: Exemple de font de dades pluviomètriques provinenents de l’INM. 

3) Definició del full de conversió per pluviòmetres: en aquest, es 
disposaven les dates per columna i de seguit s’assignava un codi 
a la data. El codi de la data extreia el mes i l’any d’aquesta i hi 
afegia l’indicatiu del pluviòmetre. D’aquesta manera s’establia 
ja una nova coordenada de recerca de dades (el codi) del  full 
de conversió al full font.  

4) Amb el codi s’ubicava la fila de recerca i amb el dia, finalment, 
es concretava la columna de recerca (P1,P2...) indicant que la 
columna de recerca era la columna que tenia com a número: 
Núm columna=Núm dia+8   

Pluviòmetre Data Codi Dia Precipitació No existeix dada? Data Vilafranca
66 01/04/1914 66-1914-04 1 0 FALSO 01/04/1914 0
66 02/04/1914 66-1914-04 2 20 FALSO 02/04/1914 20
66 03/04/1914 66-1914-04 3 0 FALSO 03/04/1914 0
66 04/04/1914 66-1914-04 4 0 FALSO 04/04/1914 0
66 05/04/1914 66-1914-04 5 0 FALSO 05/04/1914 0  

Taula III- 5: Exemple de conversió de dades pluviomètriques. 

Les dades no existents quedaven buides i les dades on figurava un -3 
(precipitació inapreciable) se’ls assignava un 0.  

En el cas que certes poblacions tinguessin més d’una estació assignada, 
s’obtenia el promig de lectures de les estacions i es definia un nou registre 
únic per a la població, aquest seria el cas de Martorell. 
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3. ESTUDI PLUVIOMÈTRIC DELS MOVIMENTS DE VESSANT 

Fins ara tan sols s’ha explicat quina informació s’ha recopilat i com s’ha 
organitzat. A partir d’aquest moment comença l’estudi pròpiament de 
llindars, que és l’objectiu principal de la tesina. 

A continuació s’expliciten cadascun dels passos realitzats. 

3.1 SELECCIÓ DE LES ESLLAVISSADES D’ESTUDI. 

De totes les esllavissades inventariades, es seleccionaran aquelles 
esllavissades amb data orientativa coneguda amb una precisió superior o 
igual a l’any. Emprant el filtre per formulari de la base d’esllavissades, 
s’obtenen 129 esllavissades subjectes d’estudi. D’aquestes 129 esllavissades 
tan sols s’estudiaran aquelles que es trobin a Catalunya. Finalment, el 
nombre total d’esllavissades a estudiar serà de 88 esllavissades.  

3.2 DETERMINACIÓ DE LA DATA PROPOSADA PER A ESTUDI. 

De totes les esllavissades seleccionades se’n coneix una data orientativa, 
però no amb la mateixa precisió a tots els casos. Així com hi ha dates i hores 
exactes d’alguns moviments, d’altres, per no dir la majoria se’n coneix l’any: 
seria el cas, per exemple, d’aquelles dades obtingudes a partir de 
dendrocronologia. 

La data proposada, com ja s’ha dit anteriorment no és una data real en la 
majoria dels casos però és una dada bàsica per poder encarar un problema 
incert. La data d’estudi és una data virtual obtinguda a partir d’unes 
hipòtesis i criteris. En certs casos aquesta data s’ajustarà força a la situació 
real i en d’altres en absolut. Tot i així, per tal de poder determinar llindars de 
pluja, les esllavissades han d’estar associades a una data concreta. 

Així, per a cada esllavissada s’haurà de determinar un criteri per assignar-li 
una data d’estudi. Els criteris són els següents:  

i. Les esllavissades amb data coneguda (dia-mes-any) s’assignaran a 
aquella data. 

ii. Aquelles esllavissades amb un interval de temps conegut se’ls 
assignarà una data d’estudi a partir de la p(24h) màxima d’aquell 
interval o a partir de la màxima pluja precedent. La pluja precedent a 
contemplar serà de 1, 2, 3, 4, 5 i fins a 6 setmanes en funció de si el 
període plujós ha estat més o menys continu.  

iii. Per a tipologies d’esllavissada com ara corrents d’arrossegalls,  i 
despreniments es partirà generalment de la p(24h) com a criteri 
d’assignació. Això servirà com a primera hipòtesi de treball, una 
hipòtesi fonamentada en estudis com els de Wilson (1997) en què els 
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corrents d’arrossegalls i lliscaments superficials s’associen normalment a 
episodis plujosos de curta durada (de 36 a 48h).  

iv. Per a lliscaments traslacionals i rotacionals, colades de terres o de 
fangs es partirà generalment de la pluja precedent ja que perquè es 
produeixin aquests grans trencaments s’han de donar unes condicions 
d’altes pressions intersticials i un índex de saturació del sòl elevat. Com 
que, a més, aquest tipus de trencament es dóna en materials argilosos 
poc permeables, sembla raonable considerar que cal una pluja molt 
continuada per permetre la infiltració i els augments de pressions de 
porus. 

v. No sempre però, els casos seran tant clars i per aquest motiu, hi haurà 
situacions en què una p(24h) inferior a la màxima del període estudiat 
serà una candidata més probable donada una pluja precedent molt 
més alta. Per tant, les condicions seran més propícies que no pas per a 
la p(24h) màxima. 

En aquest anàlisi s’assumeix, d’una banda, que les esllavissades es donen al 
final de l’episodi plujós coincidint amb una tempesta de forta o moderada 
intensitat. D’altra banda, a causa de la naturalesa dels registres 
pluviomètrics, els quals només fan lectures diàries, la precipitació se suposa 
que es donarà al llarg de tot el dia.  

Com es pot veure, un dels punts clau de la investigació és la determinació 
de les dates d’estudi. Se n’han de determinar vora les 100 i això comporta a 
una sistematització del procediment per tal d’agilitzar el procés i no cometre 
errors.  

Per a la sistematització del procés s’han creat dos llibres de càlcul Excel: el 
primer Tesina-01-DadesPluviomètriques-Esllavissades.xls i el segon Tesina-02-
DadesPluviomètriques-EstudiGràfic.xls.  Aquests s’expliquen a continuació.  

3.2.1 Llibre Tesina-01-DadesPluviomètriques-Esllavissades.xls 

El primer d’ells és una rutina de càlcul pensada per tal de proposar dates 
d’estudi en base a la precipitació acumulada en x dies (paràmetre bàsic del 
full de càlcul) i la p(24h)màx. Alhora, el llibre permet introduir qualsevol data 
d’estudi donant-te de forma immediata la p(24h) d’aquell dia i la 
precipitació acumulada en x dies. 
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Figura III- 16: Fulla de càlcul esllavissades del llibre Tesina-01-DadesPluviomètriques-
Esllavissades  

El full de càlcul Esllavissades s’organitza per columnes. A la primera columna 
hi figura la denominació de l’esllavissada. Aquesta coincideix amb la 
denominació de la taula Access. Aquesta denominació esdevé crucial per 
evitar errors i assignar a cada esllavissada la pluviometria que li pertoca. La 
segona columna indica la tipologia de cada esllavissada. Les següents 
columnes fan referència a les dades extretes de les fonts que posteriorment 
seran llegides per les fulles auxiliars per ubicar els intervals d’estudi. La 
cinquena columna pertany al pluviòmetre de referència. Aquesta també és 
llegida per les fulles auxiliars per tal de donar les coordenades correctes a 
l’hora de cercar la informació pluviomètrica a lataula font de dades 
pluviomètriques exposada anteriorment i ubicada en aquest llibre al full 
“Dades Estacions corregides”. El conjunt de columnes verd permet introduir 
qualsevol data  de l’interval d’estudi i determinar-ne la p(24h) i la 
p(acumulada en x dies). El valor x dels dies d’acumulació s’introdueix com a 
paràmetre bàsic a la primera fila del full de càlcul on diu “dies 
d’acumulació” . A l’exemple, la taula calcula per a 42 dies. Seguidament 
trobem el conjunt groc. El conjunt groc proposa com a data d’estudi la data 
en què es va dona la p(24h) màx. Aquesta figura en la segona columna del 
conjunt i en la tercera figura la pluja acumulada en x dies en aquella data 
en concret. El conjunt taronja proposa com a data d’estudi la data en què 
es va produir la màxima acumulació de pluja en x dies. Alhora, a la segona 



Determinació de llindars de pluja desencadenants d’esllavissades a Catalunya.  III-METODOLOGIA 
 

44 

columna informa de la p(24h) corresponent a aquella data. En el cas que el 
codi de càlcul fos 1, ambdós blocs taronja i groc donarien els mateixos 
resultats.  

Aquest llibre de càlcul anomenat TESINA-01-Dadespluviomètriques-
Esllavissades.xls disposa de diversos fulls adicionals a part del full principal de 
consulta “Esllavissades” (explicada anteriorment). D’una banda hi ha les 
fulles corresponents a cada pluviòmetre. En aquestes, s’hi troben totes 
aquelles esllavissdades associades al pluviòmetre. Aquests fulls són els 
encarregats de  cercar la informació sol.licitada a la base de dades 
pluviomètriques font i després resumir-la per tal que el full Esllavissades la 
pugui llegir. 

Un exemple d’aquests fulls seria el full “Llavorsí” que incorpora totes aquelles 
esllavissades de Llavorsí. 

 

Figura III- 17: Fullde càlcul “Llavorsí”: encarregat de cercar  les dades referents a Llavorsí i 
bolcar-les posteriorment al full Esllavissades. 

Aquest full, en primer lloc, demana quin pluviòmetre és el de referència i a 
continuació li assigna el nombre  de columna on cercar-lo a la base font de 
pluviometria. En segon lloc, demana quina és l’esllavissada d’estudi i et dóna 
l’interval d’estudi. En aquest cas d’exemple, l’interval d’estudi de Torrent de 
Berasti a Caregue és del 7 al 8 de novembre de 1982. A partir d’aquí, 
s’incorpora el període d’estudi a la columna de dates i el full seguidament 
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cerca la p(24h)màx amb la seva p(acumulada) i data corresponents; també 
cerca la p(acumulada màx en x dies) amb la seva data i p(24h) 
corresponent. I finalment la taula cerca la data d’estudi proposada i en 
dóna la p(24h) i la p(acumulada en x dies). De seguit es genera un full resum i 
es bolca en una taula resum que és llegida automàticament pel full 
Esllavissades. En l’exemple s’observa com coincideixen les dates i per tant es 
pot dir amb força seguretat que la data d’estudi s’apropa molt a a la data 
real, en part perquè l’interval estava  quasi del tot acotat. 

El mateix Llibre de càlcul genera un full que després serà d’utilitat de cara a 
determinar llindars pluviomètrics. Tot i així, s’explicarà més endavant. 

La utilització d’aquest llibre de càlcul permet proposar unes primeres dates 
d’estudi que a posteriori es corroboraran amb l’estudi gràfic d’histogrames. 
Per a l’estudi gràfic d’histogrames s’ha creat un altre llibre Excel que s’explica 
a continuació. 

3.2.2 Tesina-02-DadesPluviomètriques-EstudiGràfic.xls 

 

Figura III- 18: Full de càlcul Estudi hidrològic. 

Aquest llibre de càlcul permet observar gràficament com ha evolucionat 
anualment el règim de precipitacions, i la precipitació acumalada.  
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De la mateixa manera que el llibre anterior, aquest busca els màxims de les 
dues variables i n’indica la data i la p(24h) o p(acumul) corresponents.  

D’una banda, aquest estudi gràfic és de gran ajuda de cara a intervals de 
pluja de l’ordre del mes o de l’any ja que permet analitzar de forma visual i 
més detallada la situació de cada cas. De l’altra, permet corroborar les 
dates proposades pel llibre anterior. 

3.3  DETERMINACIÓ DE LLINDARS. 
 

Per llindar s’entén unes condicions pluviomètriques límit a partir de les quals el 
vessant s’inestabilitza i es desencadenen esllavissades. Aquestes condicions, 
en general,  resulten de la combinació d’una pluja desencadenant  p(24h) i  
d’una pluja precedent p(acumulada).   

Així, un cop determinada la data d’estudi de cada esllavissada, es procedeix 
a agrupar-les per zones d’estudi. De seguit, es calcularan els següents 
paràmetres referents a cada esllavissada: p(24h), p(48h), p(72h), p(1 
setmana), p(2 setmanes) i precipitació acumulada fins a 6 setmanes.   

Per tal de determinar aquestes dades referents a cada una de les 
esllavissades es recorrerà altre cop al llibre Tesina-01-DadesPluviomètriques-
Esllavissades.xls. Aquesta vegada però s’empraran els fulls de càlcul de 
determinació de llindars. Aquests, simplement,  s’encarreguen de llegir les 
dades referents a la precipitació acumulada en data d’estudi  del full 
Esllavissades, presentat anteriorment. 

A continuació, un cop obtingudes totes les dades, les esllavissades de cada 
regió es classifiquen per tipologies i es procedeix a depurar aquelles dades 
que poden resultar anòmales de cara a l’estudi. Les anomalies es 
comentaran a l’apartat de resultats amb més deteniment. Les dades 
anòmales doncs no es tindran en compte de cara a l’estudi de llindars. 

El següent pas es comprovar la consistència del llindar i això es farà 
analitzant la relació entre la superació del llindar i la formació o no 
d’esllavissades. Perquè els llindars obtinguts puguin ser utilitzats a la pràctica 
com ara, en l’establiment de sistemes d’alerta, cal que les falses alarmes 
siguin mínimes. 

Hem fet una primera inpecció de les p(24h) mínimes per tal d’obtenir una 
aproximació inicial de llindars . A partir d’aquesta primera inspecció, s’obté 
un candidat a llindar que caldrà contrastar i refermar mitjançant un estudi de 
la pluja precedent i un estudi d’hemeroteca.  

Mitjançant l’estudi de pluja antecedent es podrà arribar a un llindar definitiu 
que contemplarà la pluja precedent. A partir del llindar trobat s’estudiaran 
aquelles dates en què s’ha superat el llindar i no es té constància 
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d’esllavissades. Aquestes dates seran objecte d’estudi en la consulta 
d’hemeroteca. En la mesura que aquests episodis resultin correspondre’s a 
una esllavissada, això refermerà els llindars obtinguts.  

Paral.lelament, es determinarà la probabilitat de superació dels llindars en 
base a una distribució de màxims Gúmbel. Mitjançant la representació de 
corbes IDF de les regions, es podran obtenir els diferents períodes de retorn 
associats als  diversos llindars. 

Finalment, es durà a terme un estudi comparatiu en base a uns índex 
normalitzats que el faran possible. Aquests índexs es resumiran al darrer 
apartat de resultats per tal que el rang de comparació sigui tant a nivell 
regional com a nivell de moviments. 

L’explicació més detallada referent a l’estudi de llindars i probabilístic es fa a 
l’apartat de resultats.  
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IV. RESULTATS 

En aquest apartat es mostraran i comentaran els resultats obtinguts pel que 
fa a l’obtenció dels llindars de les diverses regions estudiades.Paral.lelament,  
s’entrarà en detall en l’explicació dels procediments duts a terme que no 
hagin quedat prou explícits en l’apartat de metodologia. Els procediments 
seran força semblants i repetitius per a cada una de les regions. Per tant, es 
farà especial ènfasi en la primera regió estudiada i de cara a la resta, es 
donaran els resultats i es faran els comentaris explicatius que es creguin 
convenients. 

1. REGIÓ D’ESTUDI : BAIX LLOBREGAT-ANOIA 

1.1 INVENTARI D’ESLLAVISSADES DE LA REGIÓ . 

A continuació es mostra una taula resum que conté d’una banda totes les 
esllavissades de la regió subjectes d’estudi. D’altra banda, s’especifica en 
cada cas, la tipologia de moviment, l’estació pluviomètrica de referència i la 
data proposada d’estudi fruit de l’estudi hidrològic explicat en l’apartat de 
metodologia. 

Denominació Tipologia de moviment Pluviòmetre Data orientativa Data proposada

Castellbisbal 01 Lliscament Rotacional Martorell 1962 25-9-62

Castellbisbal 02 Lliscament Traslacional Martorell 0-10_11_12-1996 14-10-96

Castellbisbal 03 Lliscament Rotacional Martorell 0-10_11_12-1996 14-10-96

Castellbisbal 04 Lliscament Traslacional Rubí 0-12-2005 3-12-05

Castellbisbal 05a Lliscament Traslacional Martorell 0/2/1996 1-2-96

Castellbisbal 05b Lliscament Traslacional Martorell 0-10_11_12-1996 14-10-96

Castellbisbal 06 Colada de terres Martorell 0-10_11_12-1996 14-10-96

Castellbisbal 08 Lliscament Rotacional Martorell 8_22/12/1996 18-12-96

Castellbisbal 09 Desconeguda Martorell 8_22/12/1996 18-12-96

Castellbisbal 10a Desconeguda Rubí 1978 3-3-78

Castellbisbal 10b Desconeguda Martorell 0/12/1996 18-12-96

Castellbisbal 10c Desconeguda Martorell 5_9/1/1997 8-1-97

Castellbisbal 11 Desconeguda Martorell 1953 9-7-53

Castellbisbal 12 Colada de terres Martorell 25/9/1962 25-9-62

Castellbisbal 13 Colada de terres Martorell 20/9/1971 20-9-71

Castellbisbal 14 Colada de terres Martorell 29_30/12/1971 30-12-71

Corbera Llobregat Lliscament Traslacional Gelida 1978 3-3-78

Gelida 01 Desconeguda Gelida 1968 10-8-68

Gelida 02 Lliscament Traslacional Gelida 6-5-72 2-5-72

Montserrat 01b Despreniments Piera 1995 6-8-95

Montserrat 01c Despreniments Piera 10-6-00 9-6-00

Montserrat 02 Corrent d'Arrossegalls Piera 10-6-00 9-6-00

Montserrat 03 Desconeguda Piera 10-6-00 9-6-00

Papiol 01a Lliscament Rotacional Rubí 0-12-1971 5-12-71

Papiol 02b Lliscament Rotacional Rubí 1983 6-11-83

Sant Quirze del Vallès Lliscament Rotacional Rubí 1987 4-10-87

Sant Sadurní d'Anoia 01 Lliscament Rotacional St. Sadurní 28-11-89 10-9-89

Sta. Maria de Barberà 01 Desconeguda Martorell 1962 7-11-62

Sta. Maria de Barberà 02 Lliscament Rotacional Rubí 1972 1-1-72

Ullastrell Lliscament Rotacional Martorell 1944 24-2-44  
Taula IV- 1: Es mostren les esllavissades subjectes d’estudi a la regi, la seva tipologia,el 
pluviòmetre de referència i les dates orientativa i proposada d’estudi. La data orientativa és 
la data extreta de la informació consultada. En certs casos, aquesta informació té la precisíó 
d’un dia però en d’altres pot arribar a només ser d’un any. En el cas que l’esllavissada 
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tingués la precisió d’un mes es decriu com 0/12/1996 (desembre del 12 de 1996). Quan la 
precisió és de dies es descriu com 29_30-12-1972 (entre el 29 i 30 de desembre del 72).El 
concepte de data proposada o deduïda d’estudi s’ha explicat a l’apartat de  Metodologia. 

1.2 ESTUDI HIDROLÒGIC: DETERMINACIÓ DEL LLINDAR. 

1.2.1 Pluviometria  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Castellbisbal 06 75,7 114,7 39 114,7 0 114,7 114,7 121,4 6,7 121,4 0 147,2 25,8 165,7 18,5 167,7 2

2 Castellbisbal 12 90 90 0 90 0 95,4 95,4 107,4 12 107,4 0 107,4 0 108,4 1 108,4 0

3 Castellbisbal 13 40 47,8 7,8 49,9 2,1 54,6 54,6 63,1 8,5 79 15,9 108,1 29,1 116,8 8,7 117,3 0,5
4 Castellbisbal 14 40 110 70 113 3 125,5 125,5 143 17,5 143 0 304,9 161,9 309,3 4,4 309,3 0

Promig 61,43 82,85 90,63 104,90 91,90 105,90 97,55 111,87 108,73 123,93 112,70 123,93 166,90 186,50 175,05 194,47 175,68 195,13
Mínim 40,00 75,70 47,80 90,00 49,90 90,00 54,60 95,40 63,10 107,40 79,00 107,40 107,40 107,40 108,40 108,40 108,40 108,40

Màx 90,00 90,00 114,70 114,70 114,70 114,70 125,50 125,50 143,00 143,00 143,00 143,00 304,90 304,90 309,30 309,30 309,30 309,30
Desv. Est. 25,42 10,11 30,49 13,12 30,18 13,80 31,22 15,25 33,76 17,93 26,82 17,93 93,86 104,45 93,00 103,49 92,83 103,22

1 Montserrat 02 170 172,6 2,6 172,6 0 187,8 187,8 0 200,3 12,5 206,2 5,9 216,8 10,6 217,3 0,5

1 Castellbisbal 01 90 90 0 90 0 95,4 95,4 107,4 12 107,4 0 107,4 0 108,4 1 108,4 0

2 Castellbisbal 02 75,7 114,7 39 114,7 0 114,7 114,7 121,4 6,7 121,4 0 147,2 25,8 165,7 18,5 167,7 2

3 Castellbisbal 03 75,7 114,7 39 114,7 0 114,7 114,7 121,4 6,7 121,4 0 147,2 25,8 165,7 18,5 167,7 2

4 Castellbisbal 04 4,2 4,2 0 5,2 1 5,2 5,2 5,6 0,4 44,4 38,8 100,6 56,2 101 0,4 101,6 0,6

5 Castellbisbal 05a 0,9 0,9 0 8,5 7,6 48,1 48,1 93,1 45 99,7 6,6 132,6 32,9 134,5 1,9 135,3 0,8

6 Castellbisbal 05b 75,7 114,7 39 114,7 0 114,7 114,7 121,4 6,7 121,4 0 147,2 25,8 165,7 18,5 167,7 2

7 Castellbisbal 08 13 13 0 13 0 13 13 87,6 74,6 146,1 58,5 146,7 0,6 222,7 76 267,6 44,9

8 Corbera Llobregat 73,5 77,5 4 77,5 0 80,7 80,7 81,2 0,5 81,2 0 98,7 17,5 101,7 3 101,7 0

9 Gelida 02 81 113,5 32,5 114,5 1 114,5 114,5 156,5 42 156,5 0 197,5 41 197,5 0 198 0,5

10 Papiol 01a 141,1 153,6 12,5 168,9 15,3 171,2 171,2 173,9 2,7 173,9 0 223,9 50 244 20,1 244,1 0,1

11 Papiol 02b 207,5 213 5,5 213 0 213 213 248 35 248 0 273,5 25,5 273,5 0 273,5 0

12 Sant Quirze del Vallès 102 128 26 143 15 188 188 188 0 188 0 188 0 192 4 193,5 1,5

13 Sant Sadurní d'Anoia 01 81,2 81,2 0 81,2 0 107,3 107,3 149,9 42,6 164,5 14,6 164,5 0 181,8 17,3 190,9 9,1

14 Sta. Maria de Barberà 02 6,6 8,1 1,5 71,1 63 123,9 123,9 142,2 18,3 142,2 0 339,8 197,6 372,4 32,6 372,6 0,2
15 Ullastrell 104,6 152,1 47,5 152,1 0 152,5 152,5 154,5 2 154,5 0 154,5 0 154,5 0 154,5 0

Promig 75,51 100,73 91,95 123,00 98,81 125,85 110,46 133,34 130,14 147,60 138,04 148,93 171,29 168,15 185,41 177,32 189,65 178,88
Mínim 0,90 73,50 0,90 77,50 5,20 77,50 5,20 80,70 5,60 81,20 44,40 81,20 98,70 98,70 101,00 101,70 101,60 101,70

Màx 207,50 207,50 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 248,00 248,00 248,00 248,00 339,80 273,50 372,40 273,50 372,60 273,50
Desv. Est. 55,33 40,69 62,66 38,87 59,55 40,68 58,45 41,74 55,30 45,41 48,19 45,70 66,06 50,49 71,98 50,73 74,33 50,82

1 Montserrat 01b 59,7 59,7 0 59,7 0 60,6 60,6 60,8 0,2 60,8 0 60,8 0 97,1 36,3 98,9 1,8

2 Montserrat 01c 170 172,6 2,6 172,6 0 187,8 187,8 187,8 0 200,3 12,5 206,2 5,9 216,8 10,6 217,3 0,5

Promig 99,46 114,85 116,15 116,15 116,15 116,15 124,20 124,20 124,30 124,30 130,55 130,55 133,50 133,50 156,95 156,95 158,10 158,10
Mínim 0,90 59,70 59,70 59,70 59,70 59,70 60,60 60,60 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 97,10 97,10 98,90 98,90

Màx 207,50 170,00 172,60 172,60 172,60 172,60 187,80 187,80 187,80 187,80 200,30 200,30 206,20 206,20 216,80 216,80 217,30 217,30
Desv. Est. 66,58 77,99 79,83 79,83 79,83 79,83 89,94 89,94 89,80 89,80 98,64 98,64 102,81 102,81 84,64 84,64 83,72 83,72

1 Castellbisbal 09 13 13 0 13 0 13 13 87,6 74,6 146,1 58,5 146,7 0,6 222,7 76 267,6 44,9

2 Castellbisbal 10a 78 80,2 2,2 80,2 0 83,2 83,2 83,4 0,2 83,4 0 99,5 16,1 101,3 1,8 101,3 0

3 Castellbisbal 10b 13 13 0 13 0 13 13 87,6 74,6 146,1 58,5 146,7 0,6 222,7 76 267,6 44,9

4 Castellbisbal 10c 14,7 19,1 4,4 30,7 11,6 65,3 65,3 93,6 28,3 95,7 2,1 108,7 13 183,3 74,6 241,8 58,5

5 Castellbisbal 11 70 70 0 70 0 70 70 154,5 84,5 159 4,5 184,5 25,5 196,8 12,3 221,8 25

6 Gelida 01 79,5 79,5 0 79,5 0 130,5 130,5 130,5 0 130,5 0 130,5 0 130,5 0 130,5 0

7 Montserrat 03 170 172,6 2,6 172,6 0 187,8 187,8 187,8 0 200,3 12,5 206,2 5,9 216,8 10,6 217,3 0,5
8 Sta. Maria de Barberà 01 76 108 32 130 22 208 208 208,5 0,5 219,5 11 276 56,5 318 42 319 1

Promig 64,28 94,70 69,43 102,06 73,63 106,46 96,35 135,90 129,19 152,94 147,58 158,54 162,35 179,34 199,01 192,68 220,86 197,98
Mínim 13,00 70,00 13,00 70,00 13,00 70,00 13,00 70,00 83,40 83,40 83,40 83,40 99,50 99,50 101,30 101,30 101,30 101,30

Màx 170,00 170,00 172,60 172,60 172,60 172,60 208,00 208,00 208,50 208,50 219,50 219,50 276,00 276,00 318,00 318,00 319,00 319,00
Desv. Est. 52,76 42,25 55,10 41,91 56,39 43,80 73,41 61,32 49,56 49,10 46,58 54,53 58,14 68,65 65,56 84,44 72,62 85,86

p(6 setm.) mmp(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mmp(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm

Esllavissada

Colades de terres

Lliscaments Translacionals i Ro

Despreniments

Desconegudes

Esllavissada

Esllavissada

Esllavissada

Corrents d'Arrossegalls
Esllavissada

p(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm p(6 setm.) mm

p(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm p(6 setm.) mm

p(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm p(6 setm.) mm

p(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm p(6 setm.) mm

 
Taula IV- 2: Taula  de resultats hidrològics   
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La taula anterior resumeix les dades pluviomètriques associades a la formació 
de cada esllavissada. Aquesta s’organitza per blocs segons les tipologies 
d’esllavissada. 

D’una banda, conté la p(24h), p(48h) i p(72h) que poden tenir relació amb 
l’aparició de l’esllavissada. Aquestes dades, sobretot les dues primeres, ens 
permetran obtenir una primera aproximació al llindar buscat. La p(24h) serà 
la dada bàsica de referència en aquest primer estudi. Tot i així, cal destacar 
la importància de la p(48h). Aquesta l’hem tingut en compte degut a la 
baixa resolució dels registres pluviomètrics. En tant que aquests només 
recullen les dades pluviomètriques cada 24h i les associen a dies concrets, es 
pot donar el cas que els episodis plujosos siguin de menys de 24h i, alhora, 
que aquests es donin entre dos dies consecutius. Per tant, en l’anàlisi es 
contemplarà, en primer lloc, la p(24h) i, en cas de dubte, també es 
contemplarà la p(48h). 

En blau figura la precipitació acumulada i en lletra negra, la precipitació 
associada a aquell dia.  En el cas de la p(48h), per exemple, en blau figura el 
sumatori de la p(24h) i la p(24h) del dia anterior. En negre tan sols figura la 
precipitació caiguda el dia anterior a l’esllavissada. 

Aquest criteri de blau i negre es repeteix pel que fa a les dades de 
precipitacions antecedents de 1 a 6 setmanes. En aquest cas, en negre 
figura el que ha plogut la i-èssima setmana anterior i en blau la precipitació 
acumulada des del mateix dia de l’esllavissada fins a la i-èssima setmana 
anterior.  

La determinació de la precipitació setmanal total permet conèixer la durada 
de l’episodi plujós i veure si hi ha gaires setmanes en què s’interromp o no la 
pluja. Això és fonamental de cara a determinar el temps en què la pluja 
precedent acumulada pot jugar un paper significatiu. 

En vermell figuren aquelles esllavissades que destaquen respecte la resta en 
tant que les condicions pluviomètrques que les han originades es poden 
considerar anòmales. En l’anàlisi de la  precipitació antecedent s’estudiaran 
les anomalies i es tractarà de donar explicació a les mateixes. 

A sota de cada columna, figuren els promitjos, mínims, màxims i desviacions 
estàndard de les diverses dades pluviomètriques. Aquests paràmetres 
estadístics descriptius de la mostra permeten detectar anomalies i, alhora, 
són els indicadors a partir dels quals s’extreu una primera aproximació de 
llindar.  

En groc, figuren els mateixos paràmetres referits a les precipitacions 
acumulades (no a les totals) però en aquest cas sense tenir en compte les 
anomalies.  Ve a ser una depuració de les dades per tal que els valors 
anòmals no trasgiversin els resultats. 
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1.2.2 Aproximació al llindar. 

La primera aproximació al llindar s’ha obtingut a partir dels valors mínims de 
p(24h) sense contemplar les anomalies, entenent per anomalies, en aquest 
cas, valors de precipitació del tot minços als quals no se’ls pot considerar un 
factor principal de desencadenament del moviment. 

A continuació es fa un anàlisi, classificat per tipologies de moviments, dels 
resultats obtinguts. 

a)  Colades de terres 

Pel que fa a colades de terres s’obté una p(24h) mínima de 40mm. Aquests 
40mm es donen en dos casos: Castellbisbal 13 i Castellbisbal 14. 

Castellbisbal 13 és una esllavissada la informació de la qual és escassa. 
D’una banda es coneix que van haver-hi moviments de terres dins la 
parcel.la de les Indústries Sangrà el 20-9-1971 ja que es té constància dels 
documents en què la indústria demanava subsidis a l’estat per les destrosses 
ocasionades pel temporal. D’altra banda, es desconeix per complet la 
tipologia de moviment, les dimensions i de si es tracta d’una esllavissada 
natural o no. Si estudiem la p(48h) s’observa que aquesta és de 47.8mm. Tot i 
així, el més probable és que la data exacta de l’esllavissada no fos la que 
consta en els papers i fos la del dia 23-9-1971, tres dies més tard. En aquest 
dia 23-9-1971 la pluja caiguda va ser d’uns 112mm i per tant, no podríem 
considerar els 40mm mencionats com a desencadenants.  

 

Figura IV- 1: Retall del document on la indústria Sangrà mostra el pressupost de reparació 
dels desperfectes ocasionats pels aiguats del 71. 

Castellbisbal 14, en canvi, també presenta una p(24h)=40mm però, en canvi 
la seva p(48h) arriba als 110mm. Aquest fet fa pensar en la possibilitat d’un 
episodi plujós de força més intensitat que els 40mm/24h.  

Així, entenent que Castellbisbal 13 presenta una p(24h) dubtosa quant a 
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desencadenant del moviment, i alhora, que la fiablitat de la font tampoc és 
gaire alta, s’opta per ignorar-la a l’hora de determinar el mínim. Quant, a 
Castellbisbal 14, es dedueix que la intensitat de l’episodi plujós ha estat molt 
més elevada dels 40mm en 24h donada l’alta p(48h). 

Concloent, la p(24h) mínima referent a colades de terres és de 75.7mm. 

b)  Corrents d’arrossegalls. 

Només es té constància d’un sol corrent d’arrossegalls, el de Montserrat,  
produit amb una p(24h) de 170mm. Un episodi plujós del tot extraordinari. Cal 
comentar que la precipitació antecedent no sembla jugar un paper gaire 
important de cara al desencadenament ja que aquesta és força minça en 
tant que en les 6 setmanes anteriors al moviment tan sols van caure 47.3mm i 
de forma molt discontínua en el temps.  

c)  Lliscaments rotacionals i traslacionals 

Dels lliscaments, s’han considerat com anòmals valors de p(24h) de 4.2mm 
(Castellbisbal 04), 0.9 mm (Castellbisbal 05a), 13mm (Castellbisbal 08) i 6.6mm 
(Sta. Maria de Barberà). Aquests dos darrers, després veurem que l’anomalia 
és només aparent ja que se’ls trobarà una justificació a partir de la 
precipitació antecedent. 

Castellbisbal 04, en canvi, no el tindrem en compte en l’anàlisi ja que la 
descripció es refereix a esllavissades generalitzades al municipi. El testimoni 
oral però, no en coneixia la data exacta, i fa pensar en un possible error 
induït per la imprecisió cronològica. 

Pel que fa a Castellbisbal 05a (amb 0.9mm de p(24h)), no es tracta d’un 
lliscament pròpiament, sinó dels primers símptomes de moviment amb 
aparició de les primeres esquerdes a les cases afectades. Aquest fenomen es 
dóna al febrer de 1996. Al cap d’uns mesos, el 14-9-96 té lloc un lliscament 
traslacional (Castellbisbal 05b) que s’endú definitivament una de les cases. 

Així, sense contemplar les anomalies esmentades en l’anàlisi de mínims, 
s’obté una p(24h) mínima de 73.50mm per als lliscaments, molt propera als 
75.7mm de les colades de terres. 

d)  Despreniments 

La p(24h) mínima en despreniments és de 59.70mm, una precipitació 
moderada-alta que pot ser candidata a llindar.  

e)  Tipologies Desconegudes 

De les tipologies desconegudes s’observen valors de 13mm i 14.7mm, pluges 
no gens extraordinàries que en aquesta aproximació inicial es poden 
considerar anòmales ja que per a poder-les contemplar s’ha de fer un estudi 
de pluja antecedent. D’aquesta manera, s’obté que per aquest grup 
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d’esllavissades el mínim de p(24h) és de 70mm. 

Analitzant cadascun dels grups de moviments s’observa que en 3 casos, el 
valor oscil.la vora els 70mm de p(24h). Els despreniments són els únics que 
mostren una p(24h) lleugerament inferior als 70mm. Tot i així també és cert 
que en general, aquests tipus de mecanisme no sembla tenir una resposta 
sempre tan directa a la pluviometria com podrien tenir altres tipologies de 
moviments (Corominas, 2000). La relació entre pluja i despreniments sol ser 
força feble també a causa dels altres factors que hi prenen part: gel-desgel, 
fusió de la neu, pèrdua de resistència dels talusos induïts per fenòmens de 
descàrrega i relaxació, meteorització de la roca o tascons despresos a causa 
de l’empenta induïda per les arrels de la vegetació. 

En conclusió, s’opta per assumir els 70mm com a primera aproximació al 
llindar pluviomètric. 

A continuació es procedirà a realitazar un estudi de la pluja antecedent per 
tal de determinar un llindar definitiu que pugui caracteritzar la regió d’estudi. 
A partir del llindar trobat, es tractarà de veure si aquest és consistent. En el 
cas que fos representatiu, tots aquells episodis plujosos que han superat els 
70mm des de 1914 (any a partir del qual es comencen a tenir dades 
pluviomètriques) haurien d’haver donat esllavissades. Inversament, caldrà 
veure si els episodis plujosos per sota el llindar no tenen esllavissades 
associades. En els casos en què la pluja enregistrada llindar crític i no constin 
esllavissades, es procedirà a comprovar-ho fent una consulta a les dades 
d’hemeroteca.  Si en aquest procediment es corrobora que hi  ha hagut 
esllavissades, el llindar prendrà força mentre que si no és així, el llindar 
esdevindrà qüestionable. 

1.2.3 Estudi de la pluja antecedent 

1.2.3.1 La importància de la litologia 

Com ja s’ha vist al llarg de tot l’estudi, la precipitació antecedent esdevé un 
factor fonamental de cara al comportament hidrològic dels vessants. La 
importància d’aquesta va íntimament relacionada a la litologia del terreny. 
Així, en terrenys d’alta permeabilitat, com serien terrenys formats per sòls  
granulars (graves, sorres), terrenys poc consolidats, dipòsits morrènics o 
massissos rocosos molt fissurats, s’espera que la precipitació antecedent no 
jugui un paper gaire significatiu donada l’alta capacitat de drenatge del 
propi terreny que evita que l’aigua quedi retinguda durant gaire temps. Així, 
dels terrenys permeables s’espera una resposta ràpida a la p(24h). És a dir, es 
tractaria de terrenys més susceptibles a altes intensitats de precipitació en 
breus períodes de temps que no pas a episodis de precipitació moderada en 
períodes de llarga durada. 

En canvi, en terrenys cohesius, pobrament drenats i per tant, poc permeables 
com podrien ser argiles o margues, l’aigua s’infiltra més lentament i circula 
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pel sòl durant força més temps. En aquest cas, el temps que li cal a les 
pressions d’aigua intersticial per assolir els nivells necessaris per desestabilitzar 
el vessant serà molt més gran que no pas en terrenys d’alta permeabilitat. Per 
tant, en els terreny poc permeables, s’espera una mínima resposta a les 
pluges d’alta intensitats i, en canvi, una resposta més marcada als períodes 
prolongats de pluja de moderada intensitat. Les altes intensitats en aquests 
terrenys solen ocasionar, donada la brevetat dels episodis,  que l’aigua no 
tingui temps d’infiltrar-se i s’escoli terreny avall sense afectar l’estabilitat del 
vessant. Això explica que en aquest tipus de terrenys es puguin donar 
desestabilitzacions del terreny desencadenades per p(24h) relativament 
petites. És en aquests terrenys doncs que la pluja antecedent esdevé un 
factor clau de cara a comprendre el desencadenament dels moviments de 
vessants.  

Així, després de veure el paper fonamental que pot jugar la litologia en el 
comportament hidrològic del terreny, s’adjunta  una taula on es resumeix la 
litologia dels vessants analitzats en aquesta regió. 

Litologia Edat Geològica

Castellbisbal 06 Sorres, fang, grava Burdigalià

Castellbisbal 12 Margues Burdigalià

Castellbisbal 13 Margues Burdigalià

Castellbisbal 14 Margues Burdigalià

Litologia Edat Geològica

Montserrat 02 massís rocós de conglomerats amb nivells lutítics intercalats fàcilment 
erosionables

Litologia Edat Geològica

Castellbisbal 01 Margues Burdigalià

Castellbisbal 02 Alternaça de lutites, gresos i conglomerats mitjanament cimentats Burdigalià

Castellbisbal 03 Alternaça de lutites, gresos i conglomerats mitjanament 
cimentats.Recobriment del quaternari. Burdigalià i Vallesià

Castellbisbal 04 Alternaça de lutites, gresos i conglomerats mitjanament 
cimentats.Recobriment del quaternari. Burdigalià

Castellbisbal 05a Margues, lutites, dolomies i guixos Burdigalià fase marina amb 
recobriment quaternari.

Castellbisbal 05b Margues, lutites, dolomies i guixos Burdigalià fase marina amb 
recobriment quaternari.

Castellbisbal 07 Margues, lutites, dolomies i guixos Burdigalià

Castellbisbal 08 Margues, lutites, dolomies i guixos Burdigalià fase marina amb 
recobriment quaternari.

Corbera Llobregat Conglomerats i Gresos damunt de pissares Buntsandstein (Conglomerats i 
Gresos) i Paleozoic (pissarres )

Gelida 02
Base d'argiles i gresos vermells durs i compactestreta de la part superficial 
que es veu força meteoritzada.Al damunt d'aquest terreny s'hi troba calcària 
diaclassada i fragmentada fins la part superior.

Triàsic sota recobriment del 
quaternari.

Papiol 01a Margues Burdigalià

Papiol 02b Margues Burdigalià

Sant Quirze del Vallès
margues groguenques entre les quals s'intercal.len nivells desiguals 
composats per conglomerats i sorres.Les margues contenen freqüentment 
nòduls clacaris blancs poc consistents

del Vindoboniense al Vallesiense

Sant Sadurní d'Anoia 01 terrasses de llims en contacte amb margues grisenques, gresos i graves Miocè

Sta. Maria de Barberà 02

Ullastrell

Colades de terres

Lliscaments Translacionals i Rotacionals

Corrents d'arrossegalls

Esllavissada

Esllavissada

Esllavissada
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Litologia Edat Geològica

Montserrat 01b col•luvió format per acumulació de blocs caiguts i fracció fina acumulada

Montserrat 01c col•luvió format per acumulació de blocs caiguts i fracció fina acumulada

Litologia Edat Geològica

Castellbisbal 09 Margues, lutites, dolomies i guixos Burdigalià fase marina amb 
recobriment quaternari.

Castellbisbal 10a

Castellbisbal 10b

Castellbisbal 10c

Castellbisbal 11

Gelida 01

Montserrat 03 massís rocós de conglomerats amb nivells lutítics intercalats fàcilment 
erosionables

Sta. Maria de Barberà 01

Esllavissada

Despreniments

Desconegudes

Esllavissada

 

Taula IV- 3: Dades litològiques Baix Llobregat 

A grans trets s’observa un predomini dels terrenys argilosos i margosos del 
Burdigalià. Això fa pensar en un comportament hidrogeològic equiparable al 
dels terrenys cohesius i poc permeables anteriorment mencionats. Segons 
tècnics de l’ajuntament de Castellbisbal però , tot i ser argilos, en força zones 
del municipi el terreny presenta un alt grau de fracturació produït, en part, 
per la falla del Vallès Penedès. Aquesta dada per tant, no permet fer supòsits 
tant clars entorn la litologia del terreny ja que altres factors com el grau de 
fracturació fan matisar el paper de la litologia original. 

A primer cop d’ull però, sembla raonable pensar en un comportament del 
terreny marcat per la baixa permeabilitat i això implicaria que la pluja 
antecedent jugaria un paper decisiu pel que fa al desencadenament dels 
moviments. 

A continuació es fa l’estudi de la pluja antecedent. 

1.2.3.2 Durada de la precipitació i estudi de la pluja antecedent. 

El primer punt  a esbrinar de cara a l’estudi de la pluja antecedent és 
determinar quina és la pluja que ha pogut afectar de forma significativa al 
desencadenament del moviment. Per a poder determinar-ho, en primer lloc, 
s’han obtingut les precipitacions acumulades en una, dues i fins a 6 
setmanes. Amb les precipitacions acumulades fàcilment es pot obtenir la 
pluja caiguda en cada una de les setmanes anteriors al moviment. A partir 
de l’observació de la continuïtat en el règim de precipitació i de la quantitat 
de precipitació caiguda en les setmanes anteriors, s’han fet diferents 
hipòtesis de durada de l’episodi plujós i s’ha determinat la quantitat de pluja 
antecedent que ha pogut influir en la inestabilització del vessant.  

La durada de l’episodi plujós es mostra en franges de color taronja, blau i lila 
a la taula gràfica corresponent. Els colors indiquen les diferents hipòtesis de 
durades dels episodis plujosos en funció de les interrupcions de precipitació. 
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El criteri seguit a l’hora de valorar la continuïtat de l’episodi ha estat que un 
episodi plujós no podia tenir més d’una  setmana amb precipitacions inferiors 
als 5mm. A la taula, els episodis plujosos estan agrupats per tipologies 
d’esllavissades. 

Aquest estudi es farà inicialment per als episodis que han donat lloc a 
esllavissades. Posteriorment, a l’hora de corroborar el llindar caldrà veure què 
s’obseva en els episodis que durant la història han superat els llindar de 70mm 
i no es té constància d’esllavissades en aquestes dates.  Aquest estudi 
s’explicarà amb més deteniment a l’apartat de corroboració del llindar. 

Denominació Data

Castellbisbal 06 14-10-1996 75,7 114,7 114,7 121,4 6,7 121,4 0 147,2 25,8 165,7 18,5 167,7 2

Castellbisbal 12 25-9-1962 90 95,4 95,4 107,4 12 107,4 0 107,4 0 108,4 1 108,4 0

Castellbisbal 13 20-9-1971 40 54,6 54,6 63,1 8,5 79 15,9 108,1 29,1 116,8 8,7 117,3 0,5

Castellbisbal 14 30-12-1971 40 125,5 125,5 143 17,5 143 0 304,9 161,9 309,3 4,4 309,3 0

Montserrat 02 9-6-2000 170 187,8 187,8 187,8 0 200,3 12,5 206,2 5,9 216,8 10,6 217,3 0,5

Castellbisbal 01 25-9-1962 90 95,4 95,4 107,4 12 107,4 0 107,4 0 108,4 1 108,4 0

Castellbisbal 02 14-10-1996 75,7 114,7 114,7 121,4 6,7 121,4 0 147,2 25,8 165,7 18,5 167,7 2

Castellbisbal 03 14-10-1996 75,7 114,7 114,7 121,4 6,7 121,4 0 147,2 25,8 165,7 18,5 167,7 2

Castellbisbal 04 3-12-2005 4,2 5,2 5,2 5,6 0,4 44,4 38,8 100,6 56,2 101 0,4 101,6 0,6

Castellbisbal 05a 1-2-1996 0,9 48,1 48,1 93,1 45 99,7 6,6 132,6 32,9 134,5 1,9 135,3 0,8

Castellbisbal 05b 14-10-1996 75,7 114,7 114,7 121,4 6,7 121,4 0 147,2 25,8 165,7 18,5 167,7 2

Castellbisbal 08 18-12-1996 13 13 13 87,6 74,6 146,1 58,5 146,7 0,6 222,7 76 267,6 44,9

Corbera Llobregat 3-3-1978 73,5 80,7 80,7 81,2 0,5 81,2 0 98,7 17,5 101,7 3 101,7 0

Gelida 02 2-5-1972 81 114,5 114,5 156,5 42 156,5 0 197,5 41 197,5 0 198 0,5

Papiol 01a 5-12-1971 141,1 171,2 171,2 173,9 2,7 173,9 0 223,9 50 244 20,1 244,1 0,1

Papiol 02b 6-11-1983 207,5 213 213 248 35 248 0 273,5 25,5 273,5 0 273,5 0

Sant Quirze del Vallès 4-10-1987 102 188 188 188 0 188 0 188 0 192 4 193,5 1,5

Sant Sadurní d'Anoia 01 10-9-1989 81,2 107,3 107,3 149,9 42,6 164,5 14,6 164,5 0 181,8 17,3 190,9 9,1

Sta. Maria de Barberà 02 1-1-1972 6,6 123,9 123,9 142,2 18,3 142,2 0 339,8 197,6 372,4 32,6 372,6 0,2

Ullastrell 24-2-1944 104,6 152,5 152,5 154,5 2 154,5 0 154,5 0 154,5 0 154,5 0

Montserrat 01b 6-8-1995 59,7 60,6 60,6 60,8 0,2 60,8 0 60,8 0 97,1 36,3 98,9 1,8

Montserrat 01c 9-6-2000 170 187,8 187,8 187,8 0 200,3 12,5 206,2 5,9 216,8 10,6 217,3 0,5

Castellbisbal 09 18-12-1996 13 13 13 87,6 74,6 146,1 58,5 146,7 0,6 222,7 76 267,6 44,9

Castellbisbal 10a 3-3-1978 78 83,2 83,2 83,4 0,2 83,4 0 99,5 16,1 101,3 1,8 101,3 0

Castellbisbal 10b 18-12-1996 13 13 13 87,6 74,6 146,1 58,5 146,7 0,6 222,7 76 267,6 44,9

Castellbisbal 10c 8-1-1997 14,7 65,3 65,3 93,6 28,3 95,7 2,1 108,7 13 183,3 74,6 241,8 58,5

Castellbisbal 11 9-7-1953 70 70 70 154,5 84,5 159 4,5 184,5 25,5 196,8 12,3 221,8 25

Gelida 01 10-8-1968 79,5 130,5 130,5 130,5 0 130,5 0 130,5 0 130,5 0 130,5 0

Montserrat 03 9-6-2000 170 187,8 187,8 187,8 0 200,3 12,5 206,2 5,9 216,8 10,6 217,3 0,5

Sta. Maria de Barberà 01 7-11-1962 76 208 208 208,5 0,5 219,5 11 276 56,5 318 42 319 1

p(24h) mm p(1 setm.) mm p(6 setm.) mmp(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm

 
Taula IV- 4: Taula referent a episodis plujosos associats a esllavissades on es mostra la data 
proposada i les precipitacions acumulades representatives. 

A partir de les següents dades es poden dibuixar uns primers gràfics d’anàlisi 
de la precipitació antecedent versus  la p(24h). 
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Figura IV- 2: p(24h) versus pluja antecedent general. La línia taronja vindria a ser una possible 
frontera llindar  a partir de la qual la p(24h), en funció de la pluja antecedent, donaria lloc a 

esllavissades.  

 

La gràfica de la Figura IV-2 comprèn totes les esllavissades tret d’aquelles 
que resulten ser del tot anòmales comentades ja a l’inici de l’anàlisi.   

D’una banda s’observen molts dels valors de p(24h) propers als 70mm. 
D’altra banda, s’observen com valors de p(24h) notablement baixos vora els 
10mm es donen per a pluges antecents de fins a 372.6mm.  

Aquesta observació podria dur a la definició d’una possible frontera de 
trencament que es podria aproximar a una funció potencial amb asímptota 
vertical al 0 (línia taronja de la Figura IV-2). Aquesta frontera vindria a indicar 
la possible relació entre la precipitació acumulada i la precipitació a 24h. 
Una relació que explicaria per què precipitacions de molt poca intensitat 
poden arribar a desencadenar esllavissades donada l’alta quantitat de 
precipitació antecedent. Fora d’aquesta frontera quedaria el despreniment 
de Montserrat 01b. 

Si se separen cadascun dels gràfics per grups d’esllavissades s’obtenen els 
següents resultats. 
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p(24h) vs pluja antecedent (Colades de Terres)
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Figura IV- 3: p(24h) versus pluja antecedent en Colades de Terres 

S’observa una relació lineal  força lògica de cara al comportament del 
terreny. Com més precipitació acumulada,  la  p(24h) necessària per 
desencadenar colades de terres és més baixa. Tot i així amb tres dades la 
mostra esdevé del tot insuficient de cara a la generalització. 

p(24h) vs pluja antecedent (Lliscaments)
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Figura IV- 4: p(24h) versus pluja antecedent en Lliscaments 

De cara als lliscaments es pot  intuir la mateixa frontera explicada en el gràfic 
general. 
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p(24h) vs pluja antecedent (Despreniments)
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Figura IV- 5: p(24h) versus pluja antecedent en Despreniments. 

 

La manca de dades quant a despreniments i els resultats obtinguts no 
permeten extreure conclusions directes entre la pluja antecedent i la p(24h). 

p(24h) vs pluja antecedent (Desconeguda)
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Figura IV- 6: p(24h) versus pluja antecedent en esllavissades de  Naturalesa  desconeguda. 

Pel que fa a esllavissades de tipologia desconeguda, es detecta la mateixa 
tendència que en els lliscaments. Les esllavissades desencadenades per 
p(24h) no superiors als 15mm mostren una pluja antecedent notablement 
superior als 200mm. 

Tot i així, ara caldrà veure si els fenòmens plujosos no vinvulats a esllavissades 
s’ajusten o no a la hipotètica frontera. Aquest mateix tipus de gràfic es 
presenta a l’apartat corresponent a l’estudi d’aquests episodis. 
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1.2.3.3 Determinació del llindar. 

Seguint els passos de Corominas i Moya (1997), per a estudiar la relació entre 
la p(acumulada), la durada de l’episodi plujós i la p(24h) s’ha definit el 
següent gràfic. Un gràfic en què les ordenades representen la pluja 
acumulada i les abscisses, la durada de l’episodi plujós. En aquest gràfic hi 
figuren també cadascuna de les esllavissades amb la seva precipitació 
acumulada, durada i sobre cada punt, la p(24h) associada. Paral.lelament, 
s’ha procedit de la mateixa manera amb els episodis plujosos no vinculats a 
esllavissades. 

A grans trets s’ha tractat de dibuixar una línia que pretén indicar el llindar a 
partir del qual es donen les condicions necessàries per al desencadenament 
d’esllavissades. El gràfic es mostra a continuació: 
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Figura IV- 7: Pluja acumulada versus durada.Cada una de les esllavissades queda 
representada per un tipus de punt(creu, cercle...) . El tipus de punt es pot repetir en funció 
de les diferents hipòtesis de durada de l’episodi plujós. La xifra indicada sobre de cada punt 
fa referència a la p(24h) associada a l’esllavissada. La línia vermella fa referència al  llindar 
obtingut SENSE contemplar els episodis plujosos no associats a moviments. La seva equació 
és Ac=26.22D+52.48. Ac(pluja acumulada en mm), D(durada en setmanes) 
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El llindar indicat en vermell respon a una recta aproximada d’equació: 

Ac=26D+52 ;  on Ac és la precipitació acumulada en mm i D la durada en 
setmanes de l’episodi plujós.  

Cal recordar que els punts grafiats representen no un episodi plujós, sinó una 
hipòtesi de durada corresponent a un episodi plujós. Això fa que diversos 
punts puguin representar un únic episodi plujós.  

Per exemple, el moviment de Sta. Maria de Barberà, amb una p(24h)=6.6mm. 
Aquest apareix grafiat dos cops: el primer referent a la primera hipòtesi, amb 
una durada de 2 setmanes i una p(acumulada) de 142.2mm i el segon, 
referent a la segona hipòtesi,  amb una durada de 5 setmanes i una 
p(aumulada) de 372.4mm.  

Tot i així, hi ha força valors que resten per sota la frontera i en canvi figuren 
com a desencadenants d’esllavissades. Aquests són anomalies que 
s’expliquen seguidament. 

• Castellbisbal 05a: p(24h)=0.9mm. No es tracta d’una esllavissada 
pròpiament, sinó de la detecció dels inicis del moviment. Es detecten 
esquerdes als habitatges afectats el febrer de 1996. El 
desencadenament final tindrà lloc el 14-10-96 (Castellbisbal 05a). 

• Castellbisbal 04: p(24h)=4.2mm. En aquest cas, si es recorre a 
l’inventari, en aquest no es parla d’una esllavissada concreta, sinó 
d’esllavissades generalitzades al municipi  el desembre de 2005. 
Malgrat tot, el testimoni oral no sembla tenir coneixement exacte de la 
cronologia. Això podria induir errors. Tot i així, se sap que el desembre 
de 2005 va ser un desembre molt plujós i en les dades pluviomètriques 
això no queda reflectit. Per tant, també podria ser que ens trobéssim 
davant d’un error de lectures en els pluviòmetres o que aquests 
estessin espatllats. 

• Les esllavissades de Castellbisbal produïdes el 14-10-96 amb una 
p(24h)=75.7mm, semblen explicar-se a partir de la primera hipòtesi 
referent a la durada de l’episodi plujós en què es contemplen tan sols 
les dues setmanes anteriors al moviment.  

• Castellbisbal 13: La font d’aquesta esllavissada no sembla ser gaire 
fiable ja que és poc detallada (veure explicació referent a la indústria 
Sangrà). Tot i així, no semblen gaire coherents els valors de pluja dels 
registres pluviomètrics el dia 20-9-1971 amb les dades recollides al 1er 
Simposi de Taludes i Laderas inestables en què s’observa que en 
l’aiguat de 1971 les precipitacions a la zona van arribar a superar els 
200mm en l’epicentre de la tempesta. Així, analitzant els dies propers al 
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dia 20-9-1971, s’ha observat que en el dia 23-9-1971, la precipitació a 
Martorell va ser d’uns 112mm amb una pluja acumulada en una 
setmana de 248.8mm. Aquests valors doncs sí que entrarien dins el que 
s’espera a partir del llindar estimat. 

• Sant Sadurní d’Anoia 01: L’explicació és semblant a les esllavissades de 
Castellbisbal del 14-10-96. En aquest cas, tan sols deu afectar la 
precipitació acumulada fins en les tres setmanes anteriors. 

• Sta Maria de Barberà: Es veu clarament que la precipitació 
acumulada en 5 setmanes (372.6mm) hi va jugar un paper crucial. 

• Quant al despreniment de Montserrat 01b  produit per una p(24h) de 
59.7mm no sembla entrar dins el llindar però sí que hi entraria si es 
considerés la precipitació necessària per desencadenar esllavissades 
en un dia sense considerar la precipitació antecedent. Per determinar 
aquesta precipitació tan sols s’ha d’aplicar l’equació del llindar per a 
una durada de 24h (0.143 setmanes).  

Ac= 26.22x0.143+52.48=56,225mm<59.7mm 

En definitiva, hi ha esllavissades que en l’aproximació inicial del llindar es 
consideraven anòmales i que ara deixen de ser-ho. Aquestes serien les 
esllavissades de Castellbisbal 08, 09, 10b, 10c i Sta Maria de Barberà 02. Es 
consideraven anòmales en tant que la p(24h) era molt inferior als 70mm. Tot i 
així, en base a aquest gràfic s’observa que precipitacions diàries de fins a 
6mm poden arribar a desencadenar esllavissades sempre i quan la 
precipitació acumulada superi el llindar trobat. Aquest fet, a més, es pot 
justificar en dos dels casos en el tipus de litologia que trobem. Tant a 
Castellbisbal 08 i 09 trobem un terrenys de margues, lutites, guixos i dolomies 
del Burdigalià. Això explicaria que l’aigua necessités el seu temps per poder 
inestabilitzar el terrey donada la baixa permeabilitat. 

Pel que fa a la resta, no se’n coneix la seva litologia però entra dins del que 
es pot esperar si es té en compte que la regió estudiada mostra una  
presència de materials argilosos en la majoria de casos.  

Concloent aquest apartat, es pot afirmar que el llindar trobat dóna 
explicació a  la majoria de les esllavissades, en concret dóna resposta al 90% 
de les esllavissades inventariades. Tot i així ara cal veure què passa en els 
casos en què s’ha superat el llindar i no es té constància d’esllavissades. 
Justament això és el que es procedix a estudiar en el següent apartat. 
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1.2.4 Confirmació del llindar. 

Per ara, s’ha obtingut un primer candidat a llindar tenint només en compte 
els episodis plujosos amb moviments de vessant associats. Cal veure si aquest 
llindar és creïble i fiable per tal de poder-lo validar posteriorment. 

Per això, caldrà veure què succeeix en aquells episodis plujosos en què es 
superen els 70mm de precipitació diària i no es té constància d’esllavissades 
associades. Introduint aquests episodis plujosos a l’anàlisi, s’obtindrà un nou 
llindar que caldrà comparar amb l’obtingut inicialment. A partir d’aquest 
punt, caldrà veure quins són els episodis plujosos que han superat ambdós 
llindars i, per tant,  són candidats a desencadenar esllavissades. 

Aquest segon estudi es durà a terme consultant l’hemeroteca de la 
Vanguardia. L’estudi esdevé força dificultós donada l’escassetat 
d’informació existent. Convé tenir en compte que la manca de referència a 
les esllavissades al diari no vol dir que no s’hagin produït. Aquest tipus de 
fenomen rarament és esmentat llevat que produeixi danys materials o 
personals.Dates d’estudi 

Per poder analitzar els episodis plujosos esmentats cal, primerament, saber 
quan s’han produit. Per això, caldrà determinar un pluviòmetre de referència 
de la zona a partir del qual es farà l’estudi hidrològic general de la regió. 

S’ha escollit doncs un pluviòmetre representatiu de la regió, cèntric i amb el 
mínim d’interrupcions possibles al seu registre. Aquest pluviòmetre és el de 
Martorell. Per tal d’acompletar els buits del registre s’ha realitzat un ajust per 
mínims quadrats amb els registres pluviomètrics de les estacions de Gelida i 
Martorell. A les Figures IV-8 i IV-9 es mostren els resultats de les correlacions. 
Ambdues correlacions donaven paràmetres d’intersecció amb l’eix de les y 
força propers a 0. Aquest fet comportaria la no existència de dies sense pluja 
a Martorell. Per evitar aquest error, s’han tornat a estimar els paràmetres de la 
regressions obligant que el paràmetre b (constant de la recta) fos 0 per tal 
que els errors de la correlació no donessin com a dies plujosos dies que no ho 
eren i afectessin, per tant, els valors del rainy-day normal RDN 1 (Wilson, 1997) 
Més endavant s’explicarà l’interès en aquest índex. Això s’ha pogut fer 
gràcies al fet que els valors inicials de les primeres regressions eren molt 
propers a 0. I per tant, la simplificació no durà canvis gaire substancials a 
nivell qualitatiu. 

                                                      
1 RDN=MAP/#RDs: Plutja mitjana anual/ nombre de dies plujosos de l’any. 
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Martorell-Rubí Corba de regressió ajustada
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Figura IV- 8: Correlació Martorell-Rubí   

Correlació r= 0,81217837   Constants de regressió: y=ax+b  a= 0,86349475 ; b=0 

Martorell-Gelida Corba de regressió ajustada
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Figura IV- 9: Correlació Martorell-Gelida 

Correlació r= 0,75635059   Constants de regressió: y=ax+b    a= 0,80975334; 
b=0 

S’observa que els valors de pluviometria de Martorell són lleugerament 
inferiors als de Rubí i de Gelida. Aquest factor comporta les següents 
observacions: quan es superi el llindar de 70mm a Martorell, es pot entendre 
que aquest també es veurà superat tant a Gelida com a Rubí. Ara bé, 
també implica que tant a Gelida com a Rubí aquest llindar es supera amb 
més freqüència i no se’n tindrà constància. Tot i així, també cal dir que en 
aquells indrets on la pluviometria és més elevada (Sandersen,1996) els 
talussos toleraran llindars de pluja superiors als d’indrets amb més sequera ja 
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que el terreny s’haurà avesat de forma natural a les condicions 
meteorològiques. 

Un cop fetes aquestes observacions, es procedirà a determinar aquelles 
dates en què s’ha superat el llindar al llarg de la història. 

Màximes anuals Martorell complet

0

50

100

150

200

a ny s

 

Figura IV- 10: Histograma de Pluges de l’estació de Martorell completada des de 1914 a 
2006. En 32 ocasions es superen els 70mm. 

El llindar dels 70 mm es supera en 32 anys des del 1914 fins el 2006. Tot i així 
d’aquestes 32 ocasions, no es contemplaran els anys en què es té 
constància d’esllavissades ja que la precisió de la data reinterpretada de les 
esllavissades pot arribar a oscil.lar en períodes de fins a un any. Per tant, 
s’estudiaran els 24 anys en què es supera el llindar i no es té constància 
d’esllavissades.  

Data d'estudi p(24h) p(48h) p(72h) P(1 setm) P(2 setm) P(3 setm) P(4 setm) P(5 setm) P(6 setm)

1 1916 04/02/1916 71,00 mm 71,00 mm 71,00 mm 71,00 mm 71,00 mm 72,00 mm 72,00 mm 72,00 mm 72,00 mm
2 1920 26/07/1920 83,73 mm 83,73 mm 83,73 mm 83,73 mm 83,73 mm 83,73 mm 201,80 mm 208,52 mm 211,84 mm
3 1921 17/08/1921 72,30 mm 72,30 mm 72,30 mm 72,30 mm 72,30 mm 72,30 mm 72,30 mm 72,30 mm 72,30 mm
4 1921 18/11/1921 100,00 mm 109,60 mm 109,60 mm 109,60 mm 113,20 mm 113,20 mm 117,20 mm 117,20 mm 155,30 mm
5 1926 31/08/1926 112,00 mm 112,00 mm 112,00 mm 112,00 mm 112,00 mm 128,50 mm 144,00 mm 146,50 mm 148,00 mm
6 1938 25/09/1938 80,00 mm 83,90 mm 83,90 mm 97,20 mm 97,20 mm 102,20 mm 109,70 mm 122,70 mm 164,20 mm
7 1943 14/12/1943 100,00 mm 136,90 mm 142,40 mm 142,40 mm 207,40 mm 207,40 mm 213,60 mm 213,60 mm 263,50 mm
8 1946 17/01/1946 81,40 mm 108,40 mm 108,40 mm 108,40 mm 108,40 mm 108,90 mm 117,30 mm 158,40 mm 158,40 mm
9 1951 13/09/1951 78,80 mm 87,60 mm 100,60 mm 127,30 mm 127,30 mm 159,30 mm 183,30 mm 183,70 mm 196,20 mm

10 1954 19/05/1954 90,50 mm 93,50 mm 93,50 mm 180,00 mm 181,00 mm 197,00 mm 199,50 mm 199,50 mm 227,00 mm
11 1958 18/11/1958 85,00 mm 85,00 mm 85,00 mm 85,00 mm 86,00 mm 89,50 mm 89,50 mm 89,50 mm 99,00 mm
12 1959 29/09/1959 72,00 mm 76,50 mm 77,50 mm 83,00 mm 177,00 mm 177,00 mm 229,50 mm 241,50 mm 265,50 mm
13 1964 05/11/1964 75,00 mm 75,60 mm 76,00 mm 76,00 mm 76,00 mm 77,00 mm 82,70 mm 82,70 mm 103,00 mm
14 1973 07/09/1973 90,00 mm 95,20 mm 95,20 mm 95,20 mm 120,20 mm 120,20 mm 120,20 mm 120,20 mm 137,20 mm
15 1974 17/09/1974 93,20 mm 166,56 mm 166,56 mm 166,56 mm 169,84 mm 191,59 mm 210,05 mm 226,88 mm 226,88 mm
16 1982 16/02/1982 71,37 mm 83,37 mm 83,37 mm 83,37 mm 85,18 mm 85,35 mm 85,78 mm 139,89 mm 139,89 mm
17 1984 14/03/1984 82,85 mm 113,66 mm 113,66 mm 113,66 mm 113,66 mm 135,66 mm 135,66 mm 143,43 mm 143,43 mm
18 1985 21/04/1985 81,99 mm 81,99 mm 81,99 mm 81,99 mm 81,99 mm 88,03 mm 88,03 mm 96,22 mm 96,22 mm
19 1988 12/11/1988 133,50 mm 152,90 mm 153,20 mm 165,20 mm 169,90 mm 169,90 mm 204,20 mm 207,80 mm 207,80 mm
20 1990 22/05/1990 122,70 mm 123,00 mm 123,00 mm 123,40 mm 123,40 mm 123,40 mm 139,80 mm 161,50 mm 161,50 mm
21 1992 02/05/1992 73,00 mm 73,00 mm 73,00 mm 73,10 mm 73,10 mm 73,10 mm 81,80 mm 100,10 mm 100,10 mm
22 1993 29/04/1993 88,50 mm 88,50 mm 88,50 mm 133,30 mm 133,30 mm 142,30 mm 142,30 mm 142,60 mm 158,80 mm
23 1993 23/09/1993 90,00 mm 107,00 mm 110,50 mm 110,50 mm 111,20 mm 119,30 mm 125,40 mm 138,50 mm 138,50 mm
24 1994 10/10/1994 78,70 mm 122,50 mm 122,50 mm 146,40 mm 238,80 mm 341,40 mm 346,40 mm 355,20 mm 369,90 mm

Any

 

Taula IV- 5: Dates en què s’ha superat el llindar i no es té costància d’esllavissades en aquell 
any.En aquesta taula també hi figura la precipitació acumulada per a diferents períodes de 



Determinació de llindars de pluja desencadenants d’esllavissades a Catalunya. IV- RESULTATS 
 

67 

temps.  

1.2.4.1 Estudi de la precipitació antecedent i determinació del nou llindar 
Data

4-2-1916 71 71 71 0 72 1 72 0 72 0 72 0

26-7-1920 83,733 83,733 83,733 0 83,733 0 201,8 118,07 208,52 6,7213 211,84 3,3202

17-8-1921 72,3 72,3 72,3 0 72,3 0 72,3 0 72,3 0 72,3 0

18-11-1921 100 109,6 113,2 3,6 113,2 0 117,2 4 117,2 0 155,3 38,1

31-8-1926 112 112 112 0 128,5 16,5 144 15,5 146,5 2,5 148 1,5

25-9-1938 80 97,2 97,2 0 102,2 5 109,7 7,5 122,7 13 164,2 41,5

14-12-1943 100 142,4 207,4 65 207,4 0 213,6 6,2 213,6 0 263,5 49,9

17-1-1946 81,4 108,4 108,4 0 108,9 0,5 117,3 8,4 158,4 41,1 158,4 0

13-9-1951 78,8 127,3 127,3 0 159,3 32 183,3 24 183,7 0,4 196,2 12,5

19-5-1954 90,5 180 181 1 197 16 199,5 2,5 199,5 0 227 27,5

18-11-1958 85 85 86 1 89,5 3,5 89,5 0 89,5 0 99 9,5

29-9-1959 72 83 177 94 177 0 229,5 52,5 241,5 12 265,5 24

5-11-1964 75 76 76 0 77 1 82,7 5,7 82,7 0 103 20,3

7-9-1973 90 95,2 120,2 25 120,2 0 120,2 0 120,2 0 137,2 17

17-9-1974 93,204 166,56 169,84 3,2794 191,59 21,748 210,05 18,468 226,88 16,829 226,88 0

16-2-1982 71,37 83,366 85,178 1,8123 85,351 0,1726 85,782 0,4315 139,89 54,11 139,89 0

14-3-1984 82,848 113,66 113,66 0 135,66 22,007 135,66 0 143,43 7,767 143,43 0

21-4-1985 81,985 81,985 81,985 0 88,026 6,041 88,026 0 96,225 8,1985 96,225 0

12-11-1988 133,5 165,2 169,9 4,7 169,9 0 204,2 34,3 207,8 3,6 207,8 0

22-5-1990 122,7 123,4 123,4 0 123,4 0 139,8 16,4 161,5 21,7 161,5 0

2-5-1992 73 73,1 73,1 0 73,1 0 81,8 8,7 100,1 18,3 100,1 0

29-4-1993 88,5 133,3 133,3 0 142,3 9 142,3 0 142,6 0,3 158,8 16,2

23-9-1993 90 110,5 111,2 0,7 119,3 8,1 125,4 6,1 138,5 13,1 138,5 0

10-10-1994 78,7 146,4 238,8 92,4 341,4 102,6 346,4 5 355,2 8,8 369,9 14,7

p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm p(6 setm.) mmp(24h) mm p(1 setm.) mm p(2 setm.) mm p(3 setm.) mm

 
Taula IV- 6:Taula referent a episodis plujosos NO associats a esllavissades on es mostra la 
data proposada i les precipitacions acumulades representatives segons les hipòtesis de 

durada. 

Per a la determinació del nou llindar s’ha procedit exactament de la mateixa 
manera que en apartats anteriors. Tot i així, en aquest cas, a l’hora de traçar 
la recta orientativa, s’ha fet no donant tant de pes a les esllavissades 
inventariades i sí més pes als nous episodis plujosos. A continuació es mostra 
el nou llindar trobat. 
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Pluja acumulada-Durada
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Figura IV- 11:En aquest gràfic p(ac) vs durada figuren els episodis plujosos associats a 
esllavissades amb llur p(24h) associada i els no associats a esllavissades (quadrats de color 
vermellós) amb la seva p(24h) indicada amb el prefix N. D’altra banda en blau figura el 
primer llindar i en vermell el nou llindar Ac=19.1D+107.2. 

El nou llindar (en vermell) respon a l’equació: 

Ac=19D+107 ;  on Ac és la precipitació acumulada en mm i D la durada en 
setmanes de l’episodi plujós.  

S’observa: 

• Els episodis plujosos no associats a esllavissades que no respecten el 
primer llindar,és a dir que queden per sobre d’aquest,representen  el 
72% dels casos. Aquest fet podria invalidar el primer llindar. 
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• El segon llindar, explica el 67% de les esllavissades inventariades quan 
el primer ho feia amb un 90%. Tot i així, el segon llindar explica el 79% 
dels episodis sense esllavissades associades. 

• El segon llindar doncs sembla indicar una major importància de la pluja 
precedent  que no pas el primer. A tall de comparació: el primer llindar 
indicava com a p(24h) mínima per desencadenar esllavissades la 
p(24h) de uns 56,2 mm. En aquest cas en canvi, aquesta resulta ser de 
Ac=(1/7)*19.1+107.2=109.9mm. Per tant, la primera aproximació al 
llindar no comptava que per a una precipitació de 70mm en 24h era 
necessari un mínim de 40mm de pluja precedent. Així, aquest llindar 
vindria a reforçar la idea que en base a la litologia, en què 
predominen els materials argilosos, la regió és més susceptible a pluges 
prolongades de moderada intensitat que no pas a episodis breus de 
gran intensitat. 

• Les esllavissades que semblen no ajustar-se al nou llindar són les que ja 
no s’ajustaven al primer llindar i les corresponents al dia 14-10-1996 
amb p(24h)= 75.7mm,  les del  25-9-1962 amb p(24h) de 90mm i les del 
18-12-1996 amb p(24h) de 73mm. Un total de set esllavissades que 
semblen tenir un comportament força immediat enfront episodis 
plujosos en relació al nou llindar.  Les possibles explicacions les trobem 
a continuació: 

a. El tipus de terreny afectat pot ser terreny prèviament fissurat per 
moviments previs i que es tracti  doncs d’una nova reactivació: 
podria ser el cas de Castellbisbal 05b, una esllavissada de la qual 
se’n comencen a percebre moviments durant el febrer de 1996 
(Castellbisbal 05a). 

b. La litologia en aquell indret presenti altes permeabilitats (sorres, 
graves): aquest seria el cas de Castellbisbal 06.  

c. En el cas de les esllavissades ocorregudes a Castellbisbal es pot 
donar també,segons fonts de l’Ajuntament, que el terreny estigui 
força fracturat degut a la falla del Vallès Penedès.  

Quan s’intenten introduir aquests nous episodis al gràfic de p(24h) versus la 
p(antecedent), els resultats no són en absolut els esperats ja que aquests se 
superposen completament als punts obtinguts inicialment, sobrepassant la 
hipotètica frontera potencial negativa mencionada anteriorment. 
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p(24h) vs pluja antecedent (Colades de Terres)
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Figura IV- 12: p(24h) versus pluja antecedent general per a tots els episodis inventariats. 

Aquest tipus de relació s’ha intentat posar de manifest també en altres 
estudis (Emmanuel J.Gabet et al. (2004)). Tot i així, aquesta tampoc ha 
resultat ser gaire clara. A continuació se’n mostra un exemple 

 
Figura IV- 13: (E.J.Gabet et al.) Llindars de pluja associats a pics de sediments transportats pel 
riu. En aquest estudi, a les serralades de l’Himalaya (Nepal), es pretenia percebre el 
desencadenament d’esllavissades en base a la quantitat de sediments transportats pel riu. 
A partir d’aquí, es procuraven determinar llindars de pluja que ocasionessin aquestes 
esllavissades. 

En qquest gràfic però, tot i establir-se les dues zones, tampoc sembla gaire 
clara la relació cercada ja que el nombre de punts sense pics de sediments 
,passat el llindar, és molt nombrós. Cal dir també que sembla molt 
qüestionable el fet que després que hi hagi hagut una acumulació de 
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3000mm, una precipitació de 11mm (poc menys del 0.4% de la precipitació 
acumulada) sigui el detonant de les esllavissades. 

Així, es pot entendre que la relació p(24h) vs p(acumulada) cercada per a 
aquesta regió del Baix Llobregat no sigui gens clara.  

1.2.4.2 Estudi d’hemeroteca 

Donada aquesta diferència entre ambdós llindars el que es procurarà ara és 
veure si aquests episodis plujosos no associats a esllavissades i que superen els 
dos llindars han donat lloc a alguna esllavissada. Per a fer aquest estudi s’han 
consultat a l’hemeroteca digital de LaVanguardia els exemplars de diaris 
corresponents a les dates immediatament posteriors als episodis en qüestió. 
Alhora també s’han consultat informes geotècnic d’alguns municipis. 

Aquests són els resultats obtinguts. 

Data p(24h) mm Informació trobada a l'hemeroteca de La Vanguardia

4-2-1916 71,00

26-7-1920 83,73

17-8-1921 72,30

18-11-1921 100,00

31-8-1926 112,00

25-9-1938 80,00

14-12-1943 100,00
LV:16-12-1943: Despreniments a Montjuïc, pont de Molins de Rei "inundat", ctra de 
València tallada a Molins de rei per la caiguda de grans arbres. Gran crescuda del 
Llobregat.       17-12-1943: Precaució en les línies ferroviàries.

17-1-1946 81,40

13-9-1951 78,80

19-5-1954 90,50

18-11-1958 85,00

29-9-1959 72,00 LV: 1-10-1959: Despreniments de terres a les rodalies d'Igualada que tallen les línies 
de FFCC. "Corrimiento de tierras"que afecta la piscina municipal de Montjuïc.

5-11-1964 75,00

7-9-1973 90,00

17-9-1974 93,20 LV:18/09/1974: Despreniments de terres sobre la ctra. Comarcal de Gràcia a 
Manresa (municipi de Rubí)

16-2-1982 71,37

14-3-1984 82,85

Moviment de masses a St. Esteve Sesrovires.  Font: Informe "Risc Geològic a la 
Urbanització de Vallserrat de Sant Esteve Sesrovires" (Dpt. Política Territorial i Obres 
Públiques, Servei Geològic de Catalunya).                                                                             
-Despreniments de Roques a Montjuïc

21-4-1985 81,99

12-11-1988 133,50
Estudi de la Riera Lavernó a Sant Sadurni d'Anoia. Se suposa que hi ha hagut 
moviments previs que el justifiquen. Mesures del moviment del terreny des de 23-2-88 
al 5-3-88

22-5-1990 122,70

2-5-1992 73,00

29-4-1993 88,50

23-9-1993 90,00

10-10-1994 78,70 LV: Despreniments a Vacarisses que obliguen a tallar l'autopista A-18.

Episodis que superen el primer llindar
Episodis que superen el primer i el segon llindar  

Taula IV- 7: resum dels resultats de la Recerca Bibliogràfica. 

Alguns dels retalls més significatius es mostren a continuació. 
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Figura IV- 14: Retall LV: 1-10-1959 

 

 
Figura IV- 15: Retal LVl: 11-10-1994 

 

 

 

 

Figura IV- 16: Retall LV dijous 16 de desembre de 1943 Figura IV- 17:Retall LV 18-9-1974 
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1.2.5  Llindar definitiu per a la regió del Baix Llobregat. 
 
Cal notar que dels episodis plujosos que superen el segon llindar, un total de 
6, cinc d’ells han desencadenat esllavissades a la regió segons la recerca 
feta en hemeroteca. De cara a aquells episodis que superen el primer llindar, 
només s’ha constatat un moviment a  Sant Esteve Sesrovires el març del 84, 
dada coincident amb la data d’estudi proposada. 
 
El fet de no haver pogut trobar  dades referents als altres episodis plujosos, fa 
que el llindar d’inestabilitat no sigui del tot fiable.  El fet però, de no trobar 
informació referent a esllavissades en la recerca d’hemeroteca pot venir 
donada per diversos motius: 

• Les esllavissades s’han produït en zones rurals sense cap conseqüència 
pel que fa a danys materials a les poblacions circumdants i, per tant, 
no s’han enregistrat. 

• Les esllavissades poden no haver-se observat. 
• Normalment les esllavissades van associades a grans avingudes i 

crescudes dels rius. Això pot fer que aquestes restin molt en segon pla. 
Per tant, el mètode de recerca en hemeroteca, no assegura de cap de les 
maneres, que no hi hagi hagut esllavissades a la regió associades a aquells 
episodis plujosos. 
Així, aquest grau d’incertesa, inherent, a la naturalesa de l’estudi realitzat, 
també és lògic que figuri en els resultats de l’estudi. Per aquest motiu doncs, 
s’ha optat per definir un gràfic  de llindars amb una zona de transició entre la 
zona estable i la zona inestable. Aquesta zona tindrà com a fronteres les 
rectes corresponents als dos llindars trobats.  
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Figura IV- 18: Llindars Regió del Baix Llobregat. En groc figura la zona de transició 

1.3 ESTUDI NORMALITZAT DE LES DADES PLUVIOMÈTRIQUES. 

Per tal de poder fer estudis comparatius entre les diverses regions d’estudi i 
entre les diverses tipologies d’esllavissades, és necessari poder determinar uns 
índexs normalitzats referents a les dades hidrològiques. 

Per tal d’analitzar la influència de la p(24h) s’ha optat pels següents índexs:  

⇒ P(24h)/MAP (NSR)  on MAP és la Mean Anual Precipitation: Precipitació 
mitjana anual. 

⇒ P(24h)/RDN on RDN2  Rainy-Day normal (Wilson, 1997) és la precipitació 
mitjana caiguda en els dies de pluja. Aquest índex doncs té en compte 
si la precipitació anual es dóna en pocs dies amb altes intensitats o 
durant llargs períodes de temps amb pluges de moderada intensitat. 

Per analitzar la influència de la precipitació antecedent, en canvi, 
s’empraran els següents ínex: 

⇒ P(4setmanes)/p(anual): Pot induir confusions si la p(24h) és molt 
elevada com en el cas de certs corrents d’arrossegalls. 

⇒ P(4setmanes )/MAP :Pot induir confusions si la p(24h) és molt elevada 
com en el cas de certs corrents d’arrossegalls. 

⇒ P(4setmanes)/p(mm): on pmm és la precipitació mitjana 
mensual=MAP/12 . Aquest indicador és una altra manera d’enfocar 
l’anterior. És 12 vegades l’anterior. 

A continuació es mostren les taules que resumeixen els índex normalitzats de 
les esllavissades. Al darrer apartat de resultats es comentaran amb més 
deteniment. 

-Colades de terres: s’observa que la p(24h) pot suposar entre un 8% de la 
MAP. Es dóna que en promig, la p(24h) és sis vegades més gran que RDN. 
Quant a la precipitació acumulada (1mes), aquesta suposa un 29% de la 
MAP i un 17% de la precipitació anual.  

                                                      
2 Wilson (1997) va demostrar que l’ús de NSR tenia una aplicació a nivell purament regional 
amb variacions inferiors a 1º de latitud. Això ho explica basant-se en què la MAP no 
contempla la distribució de la precipitació al llarg de l’any. Aquest fet comportava que a 
l’hora de determinar llindars mitjançant la NSR es donessin prediccions massa alarmistes en 
certs casos i d’altres massa poc. Per aquest motiu, va proposar l’ús d’un nou índex, l’ RDN 
(MAP/#RDs). L’RDN contempla així l’extraordinarietat dels episodis plujosos de la regió 
d’estudi. Tenint present que la major part dels moviments superficials succeeixen en períodes 
curts de pluja, sovint al voltant de 36-48h, això fa que aquesta aproximació tingui una 
aplicabilitat força més àmplia a nivell regional que no pas altres índexs. 
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11
Pluviòmetre def Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN (mm) P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Castellbisbal 06 Martorell Complet 14-10-96 75,7 1030,50 573,13 13,21% 8,96 8,45 14,28% 25,68% 47,76 3,08

2 Castellbisbal 12 Martorell Complet 25-9-62 90 896,40 573,13 10,04% 12,99 6,93 11,98% 18,74% 47,76 2,25

3 Castellbisbal 13 Martorell Complet 20-9-71 40 950,16 573,13 4,21% 10,11 3,96 11,38% 18,86% 47,76 2,26

4 Castellbisbal 14 Martorell Complet 30-12-71 40 950,16 573,13 4,21% 10,11 3,96 32,09% 53,20% 47,76 6,38

Promig 61,43 956,80 573,13 7,92% 10,54 5,82 17,43% 29,12% 47,76 3,49
Mínim 40,00 896,40 573,13 4,21% 8,96 3,96 11,38% 18,74% 47,76 2,25
Màx 90,00 1030,50 573,13 13,21% 12,99 8,45 32,09% 53,20% 47,76 6,38
Desv. Est. 25,42 55,28 0,00 4,47% 1,72 2,24 9,85% 16,38% 0,00 1,97

Colades de terres
Esllavissada

 

Taula IV- 8: Resum índex normalitzats per a colades de terres. 

-Corrents d’arrossegalls: s’observa que la p(24h) pot arribar a a representar 
fins a un 31% de la MAP. Es dóna també que la p(24h) és unes 20 vegades 
més gran que l’RDN, valor que entra dins l’esperat segons els estudis de 
Debris Flows ralitzat per Wilson el 1997.  

Pluviòmetre def Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Montserrat 02 Piera 9-6-00 170 554,10 732,40 0,31 8,40 20,25 0,37 0,28 61,03 3,38

Corrents d'Arrossegalls
Esllavissada

 

Taula IV- 9: Resum índex normalitzats per a corrents d’arrossegalls 

 

Figura IV- 19: P(24h) de tempestes que han desencadenat corrents d’arrossegalls versus RDN 
(Wilson, 1997), els resultats de Cercs (Corominas i Moya) també s’hi han inclòs. 

Quant a la precipitació antecedent (1mes) aquesta suposa un 37% de la 
precipitació anual i un 28% de la MAP. Cal destacar que així com es manté 
la relació amb la MAP vora al 29% de les colades de terres,  aquesta suposa 
un percentatge molt més elevat respecte la precipitació anual.  
 

-Lliscaments, trobem precipitacions p(24h) que suposen un 15% de la MAP i 
unes 8.5 vegades RDN, valors més semblants a les colades de terres que no 
pas al corrent d’arrossegalls. En aquest cas també la precipitació 
antecedent suposa un 21% de la precipitació anual i un 29% de la MAP. Són 
valors aquests molt semblants als obtinguts per a les colades de terres.  
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Lliscaments Translacionals i Rotacionals
Pluviòmetre def Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Castellbisbal 01 Martorell Complet 25-9-62 90 896,40 573,13 15,70% 12,99 6,93 11,98% 18,74% 47,76 2,25

2 Castellbisbal 02 Martorell Complet 14-10-96 75,7 1030,50 573,13 13,21% 8,96 8,45 14,28% 25,68% 47,76 3,08

3 Castellbisbal 03 Martorell Complet 14-10-96 75,7 1030,50 573,13 13,21% 8,96 8,45 14,28% 25,68% 47,76 3,08

4 Castellbisbal 04 Rubí 3-12-05 4,2 505,80 597,75 6,32 19,89% 16,83% 49,81 2,02

5 Castellbisbal 05a Martorell Complet 1-2-96 0,9 1030,50 573,13 8,96 12,87% 23,14% 47,76 2,78

6 Castellbisbal 05b Martorell Complet 14-10-96 75,7 1030,50 573,13 13,21% 8,96 8,45 14,28% 25,68% 47,76 3,08

7 Castellbisbal 08 Martorell Complet 18-12-96 13 1030,50 573,13 2,27% 8,96 1,45 14,24% 25,60% 47,76 3,07

8 Corbera Llobregat Gelida 3-3-78 73,5 461,80 635,98 11,56% 5,85 12,57 21,37% 15,52% 53,00 1,86

9 Gelida 02 Gelida 2-5-72 81 857,50 635,98 12,74% 10,33 7,84 23,03% 31,05% 53,00 3,73

10 Papiol 01a Rubí 5-12-71 141,1 1206,80 597,75 23,61% 13,12 10,76 18,55% 37,46% 49,81 4,49

11 Papiol 02b Rubí 6-11-83 207,5 849,90 597,75 34,71% 10,90 19,04 32,18% 45,75% 49,81 5,49

12 Sant Quirze del Vallès Rubí 4-10-87 102 827,50 597,75 17,06% 12,35 8,26 22,72% 31,45% 49,81 3,77

13 Sant Sadurní d'Anoia 01 St. Sadurní 10-9-89 81,2 564,30 654,78 12,40% 10,26 7,91 29,15% 25,12% 54,57 3,01

14 Sta. Maria de Barberà 02 Rubí 1-1-72 6,6 763,80 597,75 1,10% 6,58 1,00 44,49% 56,85% 49,81 6,82

15 Ullastrell Martorell Complet 24-2-44 104,6 537,50 573,13 18,25% 10,75 9,73 28,74% 26,96% 47,76 3,23

Promig 75,51 841,59 595,16 14,54% 9,62 8,53 21,47% 28,77% 49,60 3,45
Mínim 0,90 461,80 573,13 1,10% 5,85 1,00 11,98% 15,52% 47,76 1,86
Màx 207,50 1206,80 654,78 34,71% 13,12 19,04 44,49% 56,85% 54,57 6,82
Desv. Est. 55,33 231,11 27,15 8,48% 2,26 4,51 9,03% 10,92% 2,26 1,31

Esllavissada

 

Taula IV- 10: Resum índex normalitzats per a lliscaments traslacionals i rotacionals. 
-Despreniments: la p(24h) sembla suposar un 23% de la MAP i unes 19 
vegades el valor de RDN, valors semblants als dels corrents d’arrossegalls. De 
cara a la pluja precedent en un mes, aquesta suposa un 26% de la 
precipitació anual i un 18% de la MAP, un 10% inferior que en els lliscaments i 
colades de terres. 

Pluviòmetre def Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Montserrat 01b Piera 6-8-95 59,7 397,90 732,40 15,00% 3,46 17,25 15,28% 8,30% 61,03 1,00

2 Montserrat 01c Piera 9-6-00 170 554,10 732,40 30,68% 8,40 20,25 37,21% 28,15% 61,03 3,38

Promig 99,46 476,00 732,40 22,84% 5,93 18,75 26,25% 18,23% 61,03 2,19
Mínim 59,70 397,90 732,40 15,00% 3,46 17,25 15,28% 8,30% 61,03 1,00
Màx 170,00 554,10 732,40 30,68% 8,40 20,25 37,21% 28,15% 61,03 3,38
Desv. Est. 77,99 110,45 0,00 11,09% 3,49 2,12 15,51% 14,04% 0,00 1,68

Despreniments
Esllavissada

 

Taula IV- 11: Resum índex normalitzats per a despreniments. 
-Moviments desconeguts: La p(24h)  suposa un 11% de la MAP i unes 9 
vegades l’RDN. La precipitació antecedent en un mes significa el 24% de la p 
anual i un 27% de la MAP. Valors semblants als lliscaments i les colades 
deterres. 

Pluviòmetre def Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Castellbisbal 09 Martorell Complet 18-12-96 13 1030,50 573,13 1,26% 8,96 1,45 14,24% 25,60% 47,76 3,07

2 Castellbisbal 10a Rubí 3-3-78 78 502,00 597,75 15,54% 5,77 13,52 19,82% 16,65% 49,81 2,00

3 Castellbisbal 10b Martorell Complet 18-12-96 13 1030,50 573,13 1,26% 8,96 1,45 14,24% 25,60% 47,76 3,07

4 Castellbisbal 10c Martorell Complet 8-1-97 14,7 500,40 573,13 2,94% 6,18 2,38 21,72% 18,97% 47,76 2,28

5 Castellbisbal 11 Martorell Complet 9-7-53 70 555,70 573,13 12,60% 5,45 12,85 33,20% 32,19% 47,76 3,86

6 Gelida 01 Gelida 10-8-68 79,5 674,00 635,98 11,80% 7,33 10,85 19,36% 20,52% 53,00 2,46

7 Montserrat 03 Piera 9-6-00 170 554,10 732,40 30,68% 8,40 20,25 37,21% 28,15% 61,03 3,38

8 Sta. Maria de Barberà 01 Martorell Complet 7-11-62 76 896,40 573,13 8,48% 12,99 5,85 30,79% 48,16% 47,76 5,78

Promig 64,28 717,95 603,97 10,57% 8,00 8,57 23,82% 26,98% 50,33 3,24
Mínim 13,00 500,40 573,13 1,26% 5,45 1,45 14,24% 16,65% 47,76 2,00
Màx 170,00 1030,50 732,40 30,68% 12,99 20,25 37,21% 48,16% 61,03 5,78
Desv. Est. 52,76 231,85 56,46 9,79% 2,45 6,88 8,78% 9,95% 4,70 1,19

Esllavissada
Desconegudes

 

Taula IV- 12: Resum índex normalitzats per atipologies desconegudes. 
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-Regió del Baix Llobregat  

A nivell general de la regió aquests serien els paràmetres estadístics 
descriptius que posteriorment podran ser comparats amb els d’altres regions. 

Descriptive Statistics

30 1944,00 2005,00 1982,9333 16,38741
30 ,90 207,50 76,4100 53,87216
30 397,90 1206,80 790,0238 234,22507
30 573,13 732,40 608,2971 54,62180
28 ,01 ,35 ,1363 ,09416
30 3,46 13,12 9,0235 2,47051
28 1,00 20,25 9,3029 5,94272
30 ,11 ,44 ,2240 ,09453
30 ,08 ,57 ,2761 ,11102
30 47,76 61,03 50,6914 4,55182
30 1,00 6,82 3,3137 1,33224
28

Any
p(24h) mm
Pa (anual)
MAP
P(24h)/MAP
RDN (mm)
P(24h)/RDN
p(4s)/p anual
p(4s)/MAP
p(mensual)
p(4s)/p(mm)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

Taula IV- 13:Estadístics descriptius de la Regió del Baix Llobregat-Anoia 
Per facilitar l’estudi comparatiu s’adjunten els següents histogrames els quals 
representen de forma gràfica i entenedora els resultats mostrats. 
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Figura IV- 20:Histogrames de freqüències referents als índexs normalitzats. 
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1.4 PROBABILITAT D’OCURRÈNCIA DEL LLINDAR. 

De la mateixa manera que a les precipitacions caigudes en un temps 
determinat se’ls pot associar un període de retorn mitjançant distribucions de 
probabilitat de valors extrems, a les diferents esllavissades inventariades 
també se’ls hi pot associar. 

En aquest cas, per a determinar el període de retorn corresponent a les 
diferents precipitacions relatives al llindar establert, s’emprarà la distribució 
de valors extrems de Gumbel. 

El sistema per a determinar els períodes de retorn serà el mateix que s’utilitza 
en l’ús de les corbes IDF (Intensitat Durada Freqüencia). Aquestes corbes, de 
forma gràfica i senzilla indiquen el període de retorn corresponent a una 
Intensitat mitjana de precipitació caiguda en un temps determinat igual al 
període d’acumulació. L’elaboració d’aquestes corbes s’ha fet d’acord amb 
el proposat per Aparicio F.J. (1992) en el llibre Fundamentos de hidrología en 
superficie. 

Per obtenir la precipitació acumulada en n dies Pn corresponent a un 
període de retorn T=t determinat es partirà de l’equació despresa de la 
distribució de Gumbel: 

σ

=

= = + =

=

  =   
  

∑
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-( ) ( ) ( ) ( )

;
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i nP és la mitja de les precipitacions acumulades màximes anuals en n dies 
dels N anys registrats i s la desviació estandard d’aquestes mateixes 
precipitacions. 

= + = =  
  

∑
1
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sy  per tant és la mitja reduïda de la mostra, que només depèn del nombre 
de valors N de la mostra. 

D’aquí s’obté ràpidament         =
= =

( )( ) n
n

P T tI T t
n
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Aquest procediment es farà per a durades de n=1dia fins a 42 dies (6 
setmanes). I els períodes de retorn oscil.laran entre els 2 i els 500 anys. 

 

D’aquí els següents resultats. 

INTENSITATS (mm/dia)
Durades (dies) T=2anys T=3anys T=5anys T=10anys T=15anys T=20anys T=25anys

1 59,35 71,23 84,46 101,08 110,46 117,03 122,09
2 37,18 45,39 54,54 66,02 72,51 77,05 80,54
3 27,24 33,21 39,85 48,20 52,91 56,21 58,75
7 14,46 17,47 20,84 25,06 27,44 29,11 30,39

14 8,67 10,43 12,38 14,84 16,23 17,20 17,95
21 6,64 7,95 9,41 11,25 12,29 13,02 13,58
28 5,60 6,67 7,87 9,37 10,21 10,80 11,26
35 4,96 5,84 6,81 8,04 8,73 9,22 9,59
42 4,42 5,19 6,05 7,12 7,73 8,15 8,48  

Durades (dies) T=50anys T=75anys T=100anys T=150anys T=200anys T=500 anys
1 137,67 146,72 153,13 162,15 168,54 188,88
2 91,31 97,57 102,00 108,24 112,65 126,71
3 66,58 71,13 74,35 78,88 82,09 92,30
7 34,35 36,65 38,28 40,57 42,20 47,36

14 20,26 21,60 22,54 23,88 24,82 27,83
21 15,30 16,31 17,02 18,01 18,72 20,97
28 12,66 13,48 14,06 14,87 15,45 17,28
35 10,74 11,41 11,88 12,55 13,02 14,52
42 9,49 10,07 10,49 11,07 11,48 12,80

INTENSITATS (mm/dia)

 

Taula IV- 14: Taules de valors d’intesitats en funció de Durades i Freqüències per a la 
construcció de les corbes IDF. 
Pel que fa al llindar màxim obtingut per a la zona, P=19D+107, aquest es pot 
transformar fàcilment un llindar d’intensitats que també es pot grafiar a la IDF. 
D’aquesta manera, la corba IDF corresponent al llindar és : 

= +
19.1 107.2

7 ( )llindarI
D dies

  (mm/dia) 

Cal notar que en aquesta expressió la intensitat està expressada en mm/dia i 
no mm/setmana. 
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Corbes IDF Martorell amb llindar Baix Llobregat
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Fig 38:Corbes IDF per a diferents períodes de retorn amb la corba del llindar superior. 

Dels resultats obtinguts es pot deduir que aquelles esllavissades originades per 
pluges intenses de curta durada tenen un període de retorn més elevat que 
no pas aquelles originats per períodes prolongats de pluja de moderada 
intensitat.  

A continuació es mostra una taula resum amb els períodes de retorn de les 
Precipitacions-durades llindar: 

P(acumulada) 
Llindar   Durada 

Im 
(mm/dia) T retorn 

109,93 mm 1 dies 109,93 15 anys 

112,66 mm 2 dies 56,33 >5 anys 

115,39 mm 3 dies 38,46 <5 anys 

126,30 mm 7 dies 18,04 3 anys 

145,40 mm 14 dies 10,39 3 anys 

164,50 mm 21 dies 7,83 3 anys 

183,60 mm 28 dies 6,56 3 anys 

202,70 mm 35 dies 5,79 3 anys 

221,80 mm 42 dies 5,28 3 anys 

Taula 20:Períodes de retorn associasts al llindar. 

Així, en una primera aproximació, les esllavissades ocasionades per 
precipitacions de 24h tindran un període de retorn de 15 anys. Aquelles, en 
canvi, que es produeixin per precipitacions acumulades durant 2 ó 3 dies 
tindran un període igual o superior als 5 anys. Finalment, aquelles 
esllavissades que es donin per acumulacions de precipitació durant períodes 
de més  d’una setmana de durada, tindran un període de retorn de 3 anys. 
En un segon estudi, caldria determinar quina és la probabilitat que una 
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esllavissada sigui d’un tipus o d’un altre (es produeixi amb curtes o llargues 
durades) . D’aquesta manera, el períodes de retorn estimats augmentarien, 
en tant que la probabilitat d’ocurrència disminuiria. Tot i així, amb les dades 
disponibles sembla agosarat fer un estudi d’aquest tipus. 
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2. REGIÓ D’ESTUDI : CONCA DE L’ALT LLOBREGAT 3 

L’estudi de la Conca del Llobregat és un estudi que pretén refer amb els 
mateixos passos seguits a la Regió del Baix-Llobregat-Anoia l’anàlisi de llindars 
realitzat per Corominas i Moya (1997). Refent aquest estudi es podrà veure si 
s’arriben als mateixos resultats.  

Com ja s’ha dit al començament de l’apartat de resultats, tots aquells passos 
que siguin repetits, es procurarà només doar aquelles explicacions adicionals 
que es cregui convenient. 

2.1 INVENTARI D’ESLLAVISSADES DE LA REGIÓ 
 
L’inventari d’esllavissades de la regió, el qual figura també a la base de 
dades, s’ha obtingut en bona part, a partir de l’estudi dendrocronològic fet 
per Corominas i Moya a la zona.  
 

 
Figura IV- 21: Reactivacions d’esllavissades deduïdes a partir d’anàlisi dendrocronològic en 
sis colades de fang de la Conca del Llobregat. I:Índex d’activitat. 
                                                      
3 Per abreujar, “Conca de l’Alt Llobregat” = “Conca del Llobregat” 
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A partir d’aquestes dades, s’han considerat totes les possibles reactivacions, 
fins i tot aquelles amb un índex d’activitat menor. D’aquesta manera aquests 
casos també entraran a l’anàlisi.  

Denominació Tipologia de moviment Pluviòmetre Data orientativa Data proposada

Cal Barbet 01 a Lliscament Traslacional Cercs 1959-1960 14-6-60

Cal Barbet 01 c Lliscament Traslacional Cercs 1968-1969 29-11-68

Cal Barbet 01d Lliscament Traslacional Cercs 1971-1972 23-9-71

Cal Barbet 01e Lliscament Traslacional Cercs 1976-1977 15-7-77

Cal Barbet 01f Lliscament Traslacional Cercs 1977-1978 3-3-78

Cal Barbet 01g Lliscament Traslacional Cercs 1972-1973 3-9-72

Cal Ros Lliscament Traslacional Cercs 1974-1975 17-9-74

Can Argelaguer 01 c Despreniments Cercs 1982-1983 7-11-82

Can Argelaguer 01 d Despreniments Cercs 1987-1988 10-10-87

Can Argelaguer 01b Despreniments Cercs 1959-1960 14-6-60

Can Pujals 01a Colada de fang Cercs 1962-1963 8-11-62

Can Pujals 01b Colada de fang Cercs 1971-1972 23-9-71

Can Pujals 01c Colada de fang Cercs 1974-1975 17-9-74

Can Pujals 01d Colada de fang Cercs 1976-1977 15-7-77

Can Pujals 01e Colada de fang Cercs 1982-1983 7-11-82

Cercs Corrent d'Arrossegalls Cercs 7-11-82 7-11-82

Clot d'Esquers 01b Lliscament complex Cercs 1971-1972 23-9-71

Clot d'Esquers 01c Lliscament complex Cercs 1976-1977 15-7-77

Clot d'Esquers 01d Lliscament complex Cercs 1977-1978 3-3-78

Clot d'Esquers 01e Lliscament complex Cercs 1981-1982 27-8-82

Clot d'Esquers 01f Lliscament complex Cercs 1982-1983 7-11-82

Gósol Lliscament complex Cercs 1982 7-11-82

La Coma 02 Colada de fang Cercs 7-11-82 7-11-82

La Nou 01a Colada de fang Cercs 1963-1964 24-5-64

La Nou 01b Colada de fang Cercs 1962-1963 8-11-62

La Nou 01c Colada de fang Cercs 1968-1969 29-11-68

La Nou 01d Colada de fang Cercs 1971-1972 23-9-71

La Nou 01e Colada de fang Cercs 1976-1977 15-7-77

La Nou 01 f Colada de fang Cercs 1977-1978 3-3-78

La Nou 01 g Colada de fang Cercs 1978-1979 19-1-79

La Nou 01h Colada de fang Cercs 1982-1983 7-11-82

La Nou 01i Colada de fang Cercs 1984-1985 1-12-84

La Nou 01j Colada de fang Cercs 1985-1986 18-7-86

Malanyeu 01a Colada de fang Cercs 1976-1977 15-7-77

Malanyeu 01b Colada de fang Cercs 1978-1979 19-1-79

Malanyeu 01c Colada de fang Cercs 1982-1983 7-11-82

Port del Compte Corrent d'Arrossegalls Cercs 8-9-92 8-9-92

Tuixén Corrent d'Arrossegalls Cercs 8-9-92 8-9-92

Vallcebre Lliscament Traslacional Cercs 1987 10-10-87  
Taula IV- 15: Taula d’esllavissades, tipologies, pluviòmetres de referència  i dates orientatives i 
proposades.  
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2.2 ESTUDI HIDROLÒGIC: DETERMINACIÓ DEL LLINDAR. 

2.2.1 Pluviometria 
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Taula IV- 16: Resultats hidrològics per a la regió de la Conca de l’Alt Llobregat. 

2.2.2 Aproximació al llindar 

L’aproximació a llindar es realitazarà a partir de l’anàlisi de mínims referent a 
les p(24h) per a cada una de les tipologies d’esllavissades. 

2.2.2.1 Colades de Fangs 

No s’abserven valors anòmals de precipitació que calgui descartar. Així, 
s’adoptarà directament com a mínim els 51mm.  

2.2.2.2 Corrents d’arrossegalls 
 
Dels tres corrents d’arrossegalls inventariats  a la zona no n’hi ha cap que 
s’hagi produit amb una p(24h) inferior als 120mm. Així s’adoptarà aquest 
valor com a mínim. 
 

2.2.2.3 Despreniments 
 
El mínim de precipitació per als despreniments és de 55.8mm. 
 

2.2.2.4 Lliscaments rotacionals, traslacionals i complexos. 
 
La mínima precipitació diària refernt a lliscaments és de 51 mm, valor 
coincident amb el mínim de les esllavissades. 
 
Fet l’anàlisi de mínims s’observa que en aquets cas, els mínims ronden els 
51mm en tres de les  4 tipologies. Per tant, s’adoptaran els 51mm com a 
primer llindar. Caldrà però fer un estudi de la precipitació precedent i 
posteriorment un anàlisi dels casos que han superat el llindar de 51mm i no 
han donat lloc a esllavissades. 
 
A priori però, es pot preveure un paper cabdal de la pluja precedent en tant 
que els 51mm es podrien classificar com una p(24h) relativament moderada-
alta.  
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2.2.3 Estudi de la pluja antecedent.  

2.2.3.1 Litologia 

Esllavissada Litologia Edat Geològica

Can Pujals 01a Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
Can Pujals 01b Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
Can Pujals 01c Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
Can Pujals 01d Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
Can Pujals 01e Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)

La Coma 02
argiles verdes, nivells de gresos, fracturats i permeables coronats a 
la part superior per nivells calcaris Ilerdià

La Nou 01a Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
La Nou 01b Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
La Nou 01c Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
La Nou 01d Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
La Nou 01e Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)

La Nou 01 f
argiles verdes, nivells de gresos, fracturats i permeables coronats a 
la part superior per nivells calcaris Ilerdià

La Nou 01 g
argiles verdes, nivells de gresos, fracturats i permeables coronats a 
la part superior per nivells calcaris Ilerdià

La Nou 01h Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
La Nou 01i Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
La Nou 01j Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
Malanyeu 01a Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
Malanyeu 01b Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)
Malanyeu 01c Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)

Esllavissada Litologia Edat Geològica
Cercs

Port del Compte

Tuixén

Esllavissada Litologia Edat Geològica
Can Argelaguer 01 c calcàries Cretaci

Can Argelaguer 01 d calcàries Cretaci
Can Argelaguer 01b calcàries Cretaci

Esllavissada Litologia Edat Geològica
Clot d'Esquers 01b Argil.lites i gresos Cretaci Sup

Clot d'Esquers 01c Argil.lites i gresos Cretaci Sup

Clot d'Esquers 01d Argil.lites i gresos Cretaci Sup
Clot d'Esquers 01e Argil.lites i gresos Cretaci Sup
Clot d'Esquers 01f Argil.lites i gresos Cretaci Sup
Cal Barbet 01 a lutites roges Fàcies Gàrum
Cal Barbet 01 c lutites roges Fàcies Gàrum
Cal Barbet 01d lutites roges Fàcies Gàrum
Cal Barbet 01e lutites roges Fàcies Gàrum
Cal Barbet 01f lutites roges Fàcies Gàrum
Cal Barbet 01g lutites roges Fàcies Gàrum
Gósol terrenys argilosos
Cal Ros lutites roges Fàcies Gàrum

Vallcebre
vessant constituïda per argilites compactes, limolites toves 
noduloses, i "lentejones" de guix. El conjunt llisca per damunt de 
calcàries lacustres.

Limolites del Cretaci Superior i 
Paleocè inf. Calcàries de la Facies 
Garumniana

Lliscaments

Corrents d'arrossegalls

Despreniments

Colades de fang

 
Taula IV- 17 : Litologia i Edat dels materials 

S’observa un predomini de materials argilosos com a la regió del Baix 
Llobregat-Anoia. L’edat Geològica predominat correspon a la Fàcies Gàrum 
(trànsit Cretaci-Eocè). Es tracta, doncs d’argil.lites inestables. Això fa pensar 
en un comportament similar a nivell hidrològic. S’espera doncs que les 
esllavissades es donin bàsicament a partir de llargs períodes de precipitació 
moderada i no amb períodes breus d’altes intensitats. Això es confirmarà, o 
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no, als apartats que segueixen.  

2.2.3.2 Durada de l’episodi plujós i precipitació antecedent 

Denominació Tipologia de moviment Data

Can Pujals 01a Colada de fang 8-11-1962 59,4 186,2 186,2 186,2 0 188,8 2,6 264,8 76 278,2 13,4 278,2 0

Can Pujals 01b Colada de fang 23-9-1971 76 218 218 232 14 232 0 252 20 252,8 0,8 252,8 0

Can Pujals 01c Colada de fang 17-9-1974 146 302 302 306 4 419,5 113,5 469,5 50 505,5 36 505,5 0

Can Pujals 01d Colada de fang 15-7-1977 51 85 85 87 2 139,5 52,5 169,55 30,05 169,6 0,05 173,6 4

Can Pujals 01e Colada de fang 7-11-1982 217 252 252 252 0 309 57 309 0 312,05 3,05 323,05 11

La Coma 02 Colada de fang 7-11-1982 217 252 252 252 0 309 57 309 0 312,05 3,05 312,05 0

La Nou 01a Colada de fang 24-5-1964 107 145,4 145,4 145,4 0 145,4 0 187,6 42,2 187,6 0 241,4 53,8

La Nou 01b Colada de fang 8-11-1962 59,4 186,2 186,2 186,2 0 188,8 2,6 264,8 76 278,2 13,4 278,2 0

La Nou 01c Colada de fang 29-11-1968 94,5 94,5 94,5 110 15,5 111 1 143,9 32,9 143,9 0 143,9 0

La Nou 01d Colada de fang 23-9-1971 76 218 218 232 14 232 0 252 20 252,8 0,8 252,8 0

La Nou 01e Colada de fang 15-7-1977 51 85 85 87 2 139,5 52,5 169,55 30,05 169,6 0,05 173,6 4

La Nou 01 f Colada de fang 3-3-1978 58 75,5 75,5 126,05 50,55 126,1 0,05 158,1 32 166,1 8 166,15 0,05

La Nou 01 g Colada de fang 19-1-1979 108 151 151 247 96 296 49 303 7 343,05 40,05 370,05 27

La Nou 01h Colada de fang 7-11-1982 217 252 252 252 0 309 57 309 0 312,05 3,05 323,05 11

La Nou 01i Colada de fang 1-12-1984 55 63 63 63 0 93,05 30,05 241,15 148,1 250,2 9,05 254,2 4

La Nou 01j Colada de fang 18-7-1986 78 83 83 83 0 86,5 3,5 86,5 0 97,55 11,05 97,55 0

Malanyeu 01a Colada de fang 15-7-1977 51 85 85 87 2 139,5 52,5 169,55 30,05 169,6 0,05 173,6 4

Malanyeu 01b Colada de fang 19-1-1979 108 151 151 247 96 296 49 303 7 343,05 40,05 370,05 27

Malanyeu 01c Colada de fang 7-11-1982 217 252 252 252 0 309 57 309 0 312,05 3,05 323,05 11

Cercs Corrent d'Arrossegalls 7-11-1982 217 252 252 252 0 309 57 309 0 312,05 3,05 323,05 11

Port del Compte Corrent d'Arrossegalls 8-9-1992 120 132,5 132,5 132,5 0 178 45,5 181 3 218,5 37,5 239 20,5

Tuixén Corrent d'Arrossegalls 8-9-1992 120 132,5 132,5 132,5 0 178 45,5 181 3 218,5 37,5 239 20,5

Can Argelaguer 01 c Despreniments 7-11-1982 217 252 252 252 0 309 57 309 0 312,05 3,05 323,05 11

Can Argelaguer 01 d Despreniments 10-10-1987 68 168 168 287 119 291,05 4,05 291,05 0 291,05 0 403,1 112,05

Can Argelaguer 01b Despreniments 14-6-1960 55,8 70,2 70,2 161,3 91,1 166,75 5,45 204,3 37,55 204,35 0,05 204,4 0,05

Clot d'Esquers 01b Lliscament complex 23-9-1971 76 218 218 232 14 232 0 252 20 252,8 0,8 252,8 0

Clot d'Esquers 01c Lliscament complex 15-7-1977 51 85 85 87 2 139,5 52,5 169,55 30,05 169,6 0,05 173,6 4

Clot d'Esquers 01d Lliscament complex 3-3-1978 58 75,5 75,5 126,05 50,55 126,1 0,05 158,1 32 166,1 8 166,15 0,05

Clot d'Esquers 01e Lliscament complex 27-8-1982 65 213 213 240 27 240 0 326 86 328,15 2,15 355,65 27,5

Clot d'Esquers 01f Lliscament complex 7-11-1982 217 252 252 252 0 309 57 309 0 312,05 3,05 323,05 11

Cal Barbet 01 a Lliscament Traslacional 14-6-1960 55,8 70,2 70,2 161,3 91,1 166,75 5,45 204,3 37,55 204,35 0,05 204,4 0,05

Cal Barbet 01 c Lliscament Traslacional 29-11-1968 94,5 94,5 94,5 110 15,5 111 1 143,9 32,9 143,9 0 143,9 0

Cal Barbet 01d Lliscament Traslacional 23-9-1971 76 218 218 232 14 232 0 252 20 252,8 0,8 252,8 0

Cal Barbet 01e Lliscament Traslacional 15-7-1977 51 85 85 87 2 139,5 52,5 169,55 30,05 169,6 0,05 173,6 4

Cal Barbet 01f Lliscament Traslacional 3-3-1978 58 75,5 75,5 126,05 50,55 126,1 0,05 158,1 32 166,1 8 166,15 0,05

Cal Barbet 01g Lliscament Traslacional 3-9-1972 64 87 87 88 1 127 39 127,2 0,2 128,7 1,5 157,7 29

Gósol Lliscament complex 7-11-1982 217 252 252 252 0 309 57 309 0 312,05 3,05 323,05 11

Cal Ros Lliscament Traslacional 17-9-1974 146 302 302 306 4 419,5 113,5 469,5 50 505,5 36 505,5 0

Vallcebre Lliscament Traslacional 10-10-1987 68 168 168 287 119 291,05 4,05 291,05 0 291,05 0 403,1 112,05

p(24h) mm p(1 setm.) mm p(6 setm.) mmp(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm

 
Taula IV- 18: Taula referent a episodis plujosos associats a esllavissades on es mostra la data 
proposada i les precipitacions acumulades segons les hipòtesis de durada. 

A continuació es mostra el gràfic referent a p(24h) vs p(antecedent). 
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Figura IV- 22: p(24h) versus pluja antecedent general 
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Aparentment a la Figura IV- 22 no s’observa cap mena de frontera tret de la 
marcada pel primer llindar de 51mm, com ja era d’esperar. En aquest cas 
doncs no sembla que les precipitacions inferors a aquest llindar puguin donar 
lloc a esllavissades, com sí que passava a la regió del Baix Llobregat-Anoia.  

A partir de les hipòtesis de durada es procedirà a obtenir un primer candidat 
a llindar.  

Pluja acumulada-Durada
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65 64 Llindar 1

 
Figura IV- 23: Pluja acumulada versus durada.Ac=20.3D+62.7. Primer llindar obtingut a partir 
només de les esllavissdes registrades. 

 

El primer llindar trobat respon a l’equació: 

Ac=20D+63 on Ac és la precipitació acumulada en mm i D la durada de la 
precipitació en setmanes. Cal notar que aquest primer llindar és molt 
semblant al primer llindar determinat a la regió del Baix Llobragat-Anoia 
(Ac=26D+52).   

Aquest llindar explicaria un 97% de les esllavissades registrades tret de 
l’esllavissada de la Nou 01j de l’any dendrocronològic 1984-1985. Si ens fixem 
en el seu índex d’activitat, ens trobem que aquest no arriba al 10%. El 
percentatge s’aplica a un total de 135 arbres i per tant serien 14 els arbres 
que indicarien que allí hi va haver la colada de fang indicada. 14 resulta ser 
un nombre prou representatiu com per desestimar-lo. Així, aquesta colada 
de terres figuraria com un cas anòmal que tan sols es podria explicar fent 
referència a les anteriors reactivacions del moviment. El fet de tenir prèvies 
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reactivacions podria ser un factor que desencadenaria noves reactivacions 
donada ja la prèvia fissuració del terreny. D’aquesta manera, l’aigua 
acumulada prèviament no hauria de ser tanta com la indicada pel llindar 
trobat.   

Si es compara aquest llindar amb l’obtingut per Corominas i Moya (1997) 
s’observa, com a gran diferència, que per tal que es donin moviments en un 
sol dia de precipitació cal una quantitat de pluja acumulada adicional d’uns 
70 mm. 

 
 
Figura IV- 24: Segons Corominas i  Moya (1999). Gràfic Pluja acumulada vs Durada. Llindar 
obtingut a partir dels estudis dendrocronològics: Ac=32D+133 

   

2.2.4 Confirmació del llindar. 

A continuació es fa l’estudi dels episodis plujosos d’anys dels quals no es té 
constància d’esllavissades però que, en canvi, sí que han superat el llindar de 
51mm. Aquests es resumeixen juntament a les hipòtesis de durades a la 
següent taula. 
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Data

30-9-1961 54 54,2 66,7 12,5 82,1 15,4 110 27,9 110 0 120,5 10,5

26-9-1965 119 156 161,8 5,8 161,8 0 189,5 27,7 211,1 21,6 252,1 41

9-3-1967 70 72 73,6 1,6 82,1 8,5 118,6 36,5 118,8 0,2 118,8 0

10-3-1967 66 138 139,6 1,6 145,1 5,5 184,6 39,5 184,8 0,2 184,8 0

8-5-1970 95,5 109,5 112,5 3 112,5 0 112,55 0,05 146,55 34 146,55 0

12-10-1970 54 91 91 0 117 26 117 0 117 0 118,5 1,5

20-12-1973 54 54 54 0 56,5 2,5 56,5 0 56,5 0 56,5 0

21-12-1973 102 156 156 0 158,5 2,5 158,5 0 158,5 0 158,5 0

24-12-1973 68 227 227 0 227 0 229,5 2,5 229,5 0 229,5 0

14-4-1980 82 82,05 82,05 0 82,05 0 105,1 23,05 109,1 4 109,1 0

23-4-1981 61,5 84,5 95,55 11,05 96,55 1 142,55 46 142,55 0 165,05 22,5

9-5-1981 55 56 58 2 160 102 168,05 8,05 171,05 3 188,05 17

27-6-1981 113 166 166 0 166 0 168 2 183,5 15,5 189,05 5,55

28-12-1981 58 72,55 94,55 22 104,55 10 104,55 0 104,55 0 104,55 0

30-12-1981 60 128 156,55 28,55 166,55 10 166,55 0 166,55 0 166,55 0

6-3-1991 56 72,5 75 2,5 100 25 103,5 3,5 108 4,5 108 0

8-5-1991 52 69,5 89,05 19,55 106,55 17,5 115,6 9,05 121,1 5,5 127,1 6

6-9-1991 76 112,5 129,5 17 130,5 1 143 12,5 173 30 176,5 3,5

1-6-1992 55 92 204,5 112,5 204,5 0 208,5 4 280,5 72 280,5 0

8-9-1992 120 132,5 132,5 0 178 45,5 181 3 218,5 37,5 239 20,5

31-10-1992 66 87 127 40 167,5 40,5 200 32,5 200 0 252 52

6-1-1994 74 81 81 0 81 0 81 0 81 0 81 0

9-10-1994 68 79 163,05 84,05 247,6 84,55 279,1 31,5 288,1 9 327,1 39

10-10-1994 74 153 237,05 84,05 321,6 84,55 346,1 24,5 362,1 16 401,1 39

15-12-1995 64 76 123 47 181 58 187 6 199 12 200 1

P(2 setm) P(3 setm) P(6 setm)p(24h) P(1 setm) P(4 setm) P(5 setm)

 
Taula IV- 19: Taula referent a episodis plujosos NO associats a esllavissades on es mostra la 
data proposada i les precipitacions acumulades segons les hipòtesis de durada.. 
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Figura IV- 25: En aquest gràfic p(ac) vs durada figuren els episodis plujosos associats a 
esllavissades amb llur p(24h) associada i els no associats a esllavissades (quadrats de color 
ataronjat) amb la seva p(24h) indicada amb el prefix N. D’altra banda en blau figura el 
primer llindar i en vermell el nou llindar Ac=23.92D+108.58. En verd figura el llindar obtigut per 
J.Corominas i J.Moya(1999). 

Aquest nou llindar trobat d’equació Ac=24D+109 dóna explicació a 33 de les 
39 esllavissades catalogades, és a dir un 84.6% de les esllavissades. D’altra 
banda aquest nou llindar dóna explicació també a 20 episodis sense 
moviments associats d’un total de 25 (80%). Així, aquest nou llindar es 
entendre com a prou satisfactori.  

Si es para atenció a les sis esllavissades que queden per sota el llindar, quatre 
d’elles corresponen a la colada de fangs de la Nou. Moya i Corominas (1996) 
destacaven també aquesta esllavissada com un cas anòmal. Puntualitzaven 
 que durant els anys dendrocronològics 1982/1983 i 1984/1985, es van donar 
petits desplaçaments a la capçalera del moviment mentre que durant els 
dos anys dendrocronològics següents es va donar un retrocés general de la 
capçalera del moviment i es va desencadenar la colada de fang. Aquesta 
situació suggeria una lenta iniciació i desenvolupament de l’esllavissada 
(Corominas i Moya, 1999). 

Aquest desenvolupament per fases de l’esllavissada de forma tan 
consecutiva és la causant que amb petites quantitats de precipitació 
acumulada i de precipitacions diàries, es pogués anar reactivant la colada 
de fang. La primera activació de l’esllavissada però no tindria perquè 
respondre a aquest comportament i efectivament, aquesta supera el segon 
llindar trobat. Com que no hi ha dades però per confirmar que aquests 
moviments hagin durat diversos anys, s’ha de prendre aquesta explicació 
com una hipòtesi de treball. 

 
Les altres dues esllavissades que no s’expliquen a partir del nou llindar són Cal 
Barbet 01g i Can Pujals 01d. El raonament per a aquestes dues esllavissades 
podria ser el mateix que per al cas de la Nou, en tractar-se de reactivacions 
en ambdós casos. 
 

Els episodis plujosos sense moviments associats aparents poden respondre al 
raonament que al tractar-se d’indrets d’alta muntanya, aquests poden no 
haver estat inventariats ja sigui perquè no han ocasionat danys materials a 
infrastructures o finques o bé perquè no se n’ha tingut constància. 

Un altre aspecte a considerar a tall comparatiu és la semblança entre el nou 
llindar trobat Ac=24D+109 i el segon llindar de la regió del Baix-Llobregat 
Anoia Ac=19D+107. L’explicació a aquesta semblança la podríem trobar en 
la litologia. Com s’ha dit ja en l’apartat corresponent es podia preveure una 
certa semblança entre llindars en tant que en la litologia de les dues regions 
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d’estudi predominaven els materials argilosos.  

Ja per acabar, s’observa que la primera aproximació a partir de la p(24h), 
queda molt lluny del comportament real de la regió. Així, en base al nou 
llindar, per tal que es desencadenin moviments de vessant en precipitacions 
que durin tan sols un dia, ha de ploure una quantitat de : 

Ac= 24*1/7+109=112.43mm>>51mm.  

Una pluja que queda molt lluny dels 51mm previstos inicialment. 

2.2.5 Llindar definitiu per a la regió de la Conca del Llobregat. 
 
Donat el baix percentatge d’anomalies quant a esllavissades registrades 
(15%) i episodis plujosos sense esllavissades associades (20%), es donarà per 
bo el nou llindar trobat i a partir d’aquest es poden definir les següents zones 
d’estabilitat.  

 

Figura IV- 26: Gràfic corresponent a les zones d’estabilitat segons el llindar trobat per a la 
regió de la Conca de l’Alt Llobregat.  
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2.3 ESTUDI NORMALITZAT DE LES DADES PLUVIOMÈTRIQUES 

 
Taula IV- 20: Resum paràmetres estadístics i índexs normalitzats de la conca de l’Alt 
Llobregat. 
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A nivell general de la regió, les dades estadístiques descriptives són les 
següents. 
-Regió de la Conca del Llobregat. 

Descriptive Statistics

39 1960,00 1992,00 1976,6923 8,20511
39 51,00 217,00 106,1897 62,23265
39 675,90 1494,80 1087,8808 243,43538
39 933,59 933,59 933,5913 ,00000
39 ,05 ,23 ,1137 ,06666
39 5,24 15,41 10,1857 3,10750
39 4,77 15,92 10,1651 3,87575
39 ,11 ,32 ,2232 ,05761
39 ,09 ,50 ,2605 ,09151
39 77,80 77,80 77,7993 ,00000
39 1,11 6,03 3,1263 1,09807
39

Any
p(24h) mm
Pa (anual)
MAP
P(24h)/MAP
RDN
P(24h)/RDN
p(4s)/p anual
p(4s)/MAP
p(mensual)
p(4s)/p(mm)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Taula IV- 21:Estadístics descriptius de la Regió de la Conca de l’AltLllobregat 
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p(4s)/p anual: Conca del Llobregat

,325
,300

,275
,250

,225
,200

,175
,150

,125
,100

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = ,06  
Mean = ,223

N = 39,00

 
p(4s)/MAP: Conca del Llobregat

,50,44,38,31,25,19,13,06

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = ,09  
Mean = ,26

N = 39,00

 

Figura IV- 27:Histogrames de freqüències referents als índexs normalitzats. 

2.4 PROBABILITAT D’OCURRÈNCIA DEL LLINDAR. 
 
Seguint el mateix procediment que en el cas de la regió del Baix Llobregat-
Anoia, podem establir les corbes IDF de la regió a partir de les quals, es durà 
a terme l’estudi probabilístic. 
Les dades referents a màxims anuals corresponen, en aquest cas, als anys 
entre 1960 i 1999. 
Els resultats obtinguts són els següents: 
 

INTENSITATS (mm/dia)
Durades (dies) T=2anys T=3anys T=5anys T=10anys T=15anys T=20anys T=25anys

1 78,52 97,44 118,51 144,99 159,93 170,39 178,45
2 53,38 67,01 82,18 101,24 111,99 119,52 125,32
3 39,25 49,28 60,46 74,50 82,42 87,97 92,25
7 20,84 25,67 31,06 37,83 41,65 44,32 46,38

14 12,52 14,94 17,63 21,02 22,93 24,27 25,30
21 9,84 11,72 13,82 16,46 17,94 18,99 19,79
28 8,42 9,99 11,75 13,96 15,21 16,08 16,76
35 7,29 8,58 10,02 11,82 12,84 13,55 14,10
42 6,60 7,74 9,01 10,61 11,51 12,14 12,62  

 

Durades (dies) T=50anys T=75anys T=100anys T=150anys T=200anys T=500 anys
1 203,27 217,69 227,90 242,27 252,45 284,84
2 143,19 153,58 160,93 171,27 178,60 201,92
3 105,41 113,06 118,47 126,09 131,49 148,67
7 52,72 56,41 59,02 62,69 65,29 73,57

14 28,48 30,32 31,63 33,47 34,77 38,91
21 22,26 23,70 24,71 26,14 27,16 30,38
28 18,83 20,03 20,89 22,09 22,93 25,64
35 15,79 16,77 17,47 18,45 19,14 21,35
42 14,12 14,99 15,60 16,47 17,08 19,04

INTENSITATS (mm/dia)

 
 

Taula IV- 22: Taules de valors d’intesitats en funció de Durades i Freqüències per a la 
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construcció de les corbes IDF. 
Els períodes de retorn associats al 2on llindar i al llindar obtingut per 
Corominas i Moya es resumeixen en les taules següents. 
 

 

P(acumulada) Durada Im (mm/dia) T retorn
137,57 mm 1 dies 137,57 8 anys
142,14 mm 2 dies 71,07 >3anys
146,71 mm 3 dies 48,90 3 anys
165,00 mm 7 dies 23,57 2a<T<3a
197,00 mm 14 dies 14,07 2a<T<3a
229,00 mm 21 dies 10,90 2a<T<3a
261,00 mm 28 dies 9,32 2a<T<3a
293,00 mm 35 dies 8,37 3 anys
325,00 mm 42 dies 7,74 3 anys

  Llindar (Corominas i Moya) Ac=32D+133

 

P(acumulada) Durada Im (mm/dia) T retorn
112,00 mm 1 dies 112,00 4anys
115,41 mm 2 dies 57,71 T<3anys
118,83 mm 3 dies 39,61 T<2anys
132,50 mm 7 dies 18,93 T<2anys
156,42 mm 14 dies 11,17 T<2anys
180,34 mm 21 dies 8,59 T<2anys
204,26 mm 28 dies 7,30 T<2anys
228,18 mm 35 dies 6,52 T<2anys
252,10 mm 42 dies 6,00 T<2anys

 2on Llindar Ac=23,92D+108,58 

 
 

Taula IV- 23: Taules de de períodes de retorn associats alllindar obtingut per Corominas Moya 
(1997) i el segon llindar obtingut  en aquesta tesina. 

 
Com era d’esperar, el segon llindar presenta uns períodes de retorn inferiors 
als períodes del llindar obtingut per Corominas i Moya. Així, s’observa que les 
esllavissades originades per precipitacions de forta intensitat i curta durada 
tenen períodes de retorn d’entre 4 i 8 anys. Les esllavissades, en canvi, 
originades per llargues acumulacions de pluja antecedent es produeixen 
amb períodes de retorn de fins a 3 anys anys en el cas del llindar proposat 
per Corominas i Moya i de menys de dos anys en el cas del segon llindar 
proposat. 
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Corbes IDF Martorell amb llindar Baix Llobregat
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Figura IV- 28:Corbes IDF per a diferents períodes de retorn amb les corbes corresponents als 
llindars de Corominas i Moya i el segon llindar obtingut en aquest estudi. 
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3. REGIÓ D’ESTUDI: CONCA DE TREMP 
 

Les esllavissades amb data coneguda inventariades de la Conca de Tremp 
són tan sols 11, de les quals els lliscaments traslacionals de Puigcercós no 
poden ser tractats donat que no es tenen dades pluviomètriques dels anys 
1857,1863 i 1881.  Així, donada la manca de dades, es fa difícil fer un estudi 
de llindars a partir de tan poques dades.  El que es farà doncs serà exposar 
les dades obtingudes per tal de realitzar un estudi comparatiu al darrer 
apartat de resultats. 

3.1 DATES D’ESTUDI 

Denominació Tipologia de moviment Pluviòmetre Data orientativa Data proposada

Ctra d'Issona a Tremp 01 Despreniments Tremp 1_7/11/1994 4-11-94

Jerri de la Sal 01 Despreniments Jerri de la Sal 1_7/11/1994 4-11-94

Sant Salvador de Toló 01 Despreniments Talarn 1962 7-11-62

Sant Salvador de Toló 02 Colada de terres Talarn 1962 7-11-62

Sant Salvador de Toló 03 Despreniments Tremp 1_7/11/1994 4-11-94

Mas de Guillem 01a Lliscament Traslacional Vila Mitjana 1976 9-11-76

Mas de Guillem 01b Lliscament Traslacional Vila Mitjana 1972 10-6-72

Mas de Guillem 01c Lliscament Traslacional Vila Mitjana 1982 27-8-82  
 

Taula IV- 24: Taula de d’esllavissades, tipologies, pluviòmetre dereferència i dates d’estudi  

3.2 PLUVIOMETRIA 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Data

1 Sant Salvador de Toló 02 7-11-62 46 52 6 56 4 95 95 97 2 97 0 152 55 154 2 156 2

Data

1 Ctra d'Issona a Tremp 01 4-11-94 42 42 0 42 0 42 60 18 105 45 177 72 191 14 211 20

2 Jerri de la Sal 01 4-11-94 54 99 45 99 0 99 124 25 154 30 208 54 218 10 232 14

3 Sant Salvador de Toló 01 7-11-62 46 52 6 56 4 95 97 2 97 0 152 55 154 2 156 2
4 Sant Salvador de Toló 03 4-11-94 42 42 0 42 0 42 60 18 105 45 177 72 191 14 211 20

Promig 46,00 58,75 59,75 69,50 85,25 115,25 178,50 188,50 202,50
Mínim 42,00 42,00 42,00 42,00 60,00 97,00 152,00 154,00 156,00

Màx 54,00 99,00 99,00 99,00 124,00 154,00 208,00 218,00 232,00
Desv. Est. 5,66 27,24 26,99 31,80 31,17 26,11 22,93 26,29 32,54

Data

1 Mas de Guillem 01a 9-11-76 28,3 28,3 0 28,3 0 32,5 35 2,5 60,8 25,8 71,4 10,6 110,8 39,4 127,7 16,9

2 Mas de Guillem 01b 10-6-72 28,9 29,3 0,4 29,3 0 80,7 81,3 0,6 94,4 13,1 98,9 4,5 111,8 12,9 165,3 53,5
3 Mas de Guillem 01c 27-8-82 84,4 88,7 4,3 88,7 0 127,6 127,6 0 127,6 0 138,2 10,6 161,9 23,7 177,6 15,7

Promig 47,20 56,65 48,77 59,00 48,77 59,00 80,27 104,15 81,30 104,45 94,27 111,00 102,83 118,55 128,17 136,85 156,87 171,45
Mínim 28,30 28,90 28,30 29,30 28,30 29,30 32,50 80,70 35,00 81,30 60,80 94,40 71,40 98,90 110,80 111,80 127,70 165,30

Màx 84,40 84,40 88,70 88,70 88,70 88,70 127,60 127,60 127,60 127,60 127,60 127,60 138,20 138,20 161,90 161,90 177,60 177,60
Desv. Est. 32,22 39,24 34,59 42,00 34,59 42,00 47,55 33,16 46,30 32,74 33,40 23,48 33,57 27,79 29,22 35,43 26,00 8,70

p(6 setm.) mm

p(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm p(6 setm.) mm

p(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mmp(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm
Colades de terres

Lliscaments Translacionals i Rotacionals

Esllavissada

Esllavissada

Despreniments
Esllavissada p(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(6 setm.) mmp(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm

 
Taula IV- 25: Resultats hidrològics. 

Destaquen valors clarament anòmals corresponents a les p(24h) de Mas 
Guillem amb precipitacions acumulades no gens significatives. 
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3.3 LITOLOGIA 

Litologia Edat Geològica

Sant Salvador de Toló 02 formacions lutítiques:argiles i gresos fàcies Garum

Litologia Edat Geològica

Ctra d'Issona a Tremp 01 formacions lutítiques:argiles i gresos fàcies Garum

Jerri de la Sal 01 formacions lutítiques:argiles i gresos fàcies Garum

Sant Salvador de Toló 01 espadats calcaris que reposen sobre argil·lites i gresos vermells fàcies Garum

Sant Salvador de Toló 03 formacions lutítiques:argiles i gresos fàcies Garum

Litologia Edat Geològica

Mas de Guillem 01a Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)

Mas de Guillem 01b Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)

Mas de Guillem 01c Argil.lites i gresos Cretaci Superior (fàcies Garum)

Esllavissada

Colades de terres

Lliscaments Translacionals i Rotacionals

Corrents d'arrossegalls

Esllavissada

Esllavissada

 
Taula IV- 26: Litologia i edat dels materials dels vessants. 

S’observa un predomini de materials arglilosos inestables de la Fàcies Garum 
(Cretaci Superior).  Això fa preveure certes similituds amb les regions de 
Conca del Llobregat i Baix Llobregat–Anoia, també de materials argilosos. 

3.4 ÍNDEX NORMALITZATS DE PLUVIOMETRIA 
11

Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Sant Salvador de Toló 02 7-11-62 46 692,25 620,62 7,41% 8,88 5,18 21,96% 24,49% 51,72 2,94

Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Ctra d'Issona a Tremp 01 4-11-94 42 566,50 591,32 7,41% 11,56 3,63 31,24% 29,93% 49,28 3,59

2 Jerri de la Sal 01 4-11-94 54 752,50 553,11 7,18% 9,65 5,60 27,64% 37,61% 46,09 4,51

3 Sant Salvador de Toló 01 7-11-62 46 692,25 620,62 6,64% 8,88 5,18 21,96% 24,49% 51,72 2,94

4 Sant Salvador de Toló 03 4-11-94 42 566,50 591,32 7,41% 11,56 3,63 31,24% 29,93% 49,28 3,59
Promig 46,00 644,44 589,09 7,16% 10,41 4,51 28,02% 30,49% 49,09 3,66
Mínim 42,00 566,50 553,11 6,64% 8,88 3,63 21,96% 24,49% 46,09 2,94
Màx 54,00 752,50 620,62 7,41% 11,56 5,60 31,24% 37,61% 51,72 4,51
Desv. Est. 5,66 93,30 27,68 0,36% 1,36 1,03 4,39% 5,39% 2,31 0,65

Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Mas de Guillem 01a 9-11-76 28,3 574,80 534,04 0,05 6,25 4,53 0,12 0,13 44,50 1,60

2 Mas de Guillem 01b 10-6-72 28,9 794,70 534,04 0,04 7,64 3,78 0,12 0,19 44,50 2,22

3 Mas de Guillem 01c 27-8-82 84,4 788,50 534,04 0,11 10,24 8,24 0,18 0,26 44,50 3,11

Promig 47,20 719,33 534,04 6,42% 8,04 5,52 14,13% 19,26% 44,50 2,31
Mínim 28,30 574,80 534,04 0,04 6,25 3,78 0,12 0,13 44,50 1,60
Màx 84,40 794,70 534,04 0,11 10,24 8,24 0,18 0,26 44,50 3,11
Desv. Est. 32,22 125,21 0,00 0,04 2,03 2,39 0,03 0,06 0,00 0,75

Colades de terres

Lliscaments Translacionals i Rotacionals

Esllavissada

Esllavissada

Despreniments
Esllavissada

 
Taula IV- 27: Taula d’índex normalitzats. 
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-Regió de la Conca de Tremp. 
 

Descriptive Statistics

8 1962,00 1994,00 1979,5000 13,72172
8 28,30 84,40 46,4500 17,62563
8 566,50 794,70 678,5000 98,05119
8 534,04 620,62 572,3878 38,08217
8 ,04 ,11 ,0692 ,02069
8 6,25 11,56 9,3312 1,83815
8 3,63 8,24 4,9729 1,52930
8 ,12 ,31 ,2205 ,07614
8 ,13 ,38 ,2553 ,07406
8 44,50 51,72 47,6990 3,17351
8 1,60 4,51 3,0633 ,88867
8

Any
p(24h) mm
Pa (anual)
MAP
P(24h)/MAP
RDN
P(24h)/RDN
p(4s)/p anual
p(4s)/MAP
p(mensual)
p(4s)/p(mm)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Taula IV- 28: Estadístics descriptius de la Regió de la Conca de Tremp. 
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4. REGIÓ D’ESTUDI: PIRINEU OCCIDENTAL 

4.1 DATES D’ESTUDI 

 

Denominació Tipologia de moviment Pluviòmetre Data 
orientativa Data proposada

Ainet de Besan 02 Lliscament Rotacional Llavorsí 8-11-82 7-11-82

Araós Lliscament Rotacional Llavorsí 8-11-82 7-11-82

Cabdella Corrent d'Arrossegalls Cabdella 5_8-10-1982 7-11-82

Caregue-Torrent Berasti Lliscament Rotacional Llavorsí 7_8-11-1982 7-11-82

Llavorsí 01b Colada de terres Llavorsí 0-11-1982 7-11-82

Senet-Llauset Corrent d'Arrossegalls Pont de Suert 0-8-1963 2-8-63

Torrent de Jou-La Guingueta Corrent d'Arrossegalls Esterri d'Àneu 7-11-82 7-11-82

Valarties 01b Corrent d'Arrossegalls Arties 1975 29-9-75  
Taula IV- 29: de d’esllavissades, tipologies, pluviòmetre dereferència i dates d’estudi 

 

4.2 PLUVIOMETRIA 
 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Data p(24h) mm

1 Llavorsí 01b 7-11-82 98 129 31 129 0 129 129 129 0 157 28 165 8 170 5 191 21

Data p(24h) mm

1 Cabdella 7-11-82 252 314 62 314 0 314 314 0 369 55 389 20 395 6 416 21

2 Senet-Llauset 2-8-63 64 78 14 78 0 112,3 123,6 11,3 171,5 47,9 172 0,5 199,5 27,5 215,5 16

3 Torrent de Jou-La Guingueta 7-11-82 154 189 35 189 0 189 189,9 0,9 208,5 18,6 218 9,5 230 12 243,6 13,6
5 Valarties 01b 29-9-75 49 51 2 51 0 51 59,6 8,6 91,7 32,1 104,2 12,5 141,1 36,9 177,3 36,2

Promig 129,75 129,75 158,00 158,00 158,00 158,00 166,58 166,58 171,78 171,78 210,18 210,18 220,80 220,80 241,40 241,40 263,10 263,10
Mínim 49,00 49,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 59,60 59,60 91,70 91,70 104,20 104,20 141,10 141,10 177,30 177,30
Màx 252,00 252,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 369,00 369,00 389,00 389,00 395,00 395,00 416,00 416,00
Desv. Est. 93,77 93,77 119,92 119,92 119,92 119,92 113,34 113,34 108,72 108,72 116,56 116,56 121,49 121,49 108,84 108,84 105,49 105,49

Data p(24h) mm

1 Ainet de Besan 02 7-11-82 98 129 31 129 0 129 129 0 157 28 165 8 170 5 191 21

2 Araós 7-11-82 98 129 31 129 0 129 129 0 157 28 165 8 170 5 191 21
3 Caregue-Torrent Berasti 7-11-82 98 129 31 129 0 129 129 0 157 28 165 8 170 5 191 21

Promig 98,00 98,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 157,00 157,00 165,00 165,00 170,00 170,00 191,00 191,00
Mínim 98,00 98,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 157,00 157,00 165,00 165,00 170,00 170,00 191,00 191,00
Màx 98,00 98,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 157,00 157,00 165,00 165,00 170,00 170,00 191,00 191,00
Desv. Est. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm p(6 setm.) mmp(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(2 setm.) mm

p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm p(6 setm.) mmp(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(2 setm.) mm

p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm p(6 setm.) mmp(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(2 setm.) mm

Colades de terres

Lliscaments Translacionals i Rotacionals

Esllavissada

Esllavissada

Corrents d'Arrossegalls
Esllavissada

 
 

Taula IV- 30: Resultats hidrològics. 

 
Els mínims observats en els corrents d’arrossegalls es donen en terrenys 
d’orografia d’alta muntanya i un d’ells al mes d’agost en què es solen produir 
tempestes convectives que es desenvolupen en espais molt limitats i marcats 
per la orografia. Per tant, els registres pluviomètrics poden no reflectir 
clarament la realitat estudiada.  
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4.3 LITOLOGIA 

Litologia Edat Geològica

Llavorsí 01b pissarres i esquistos Paleozoic

Litologia Edat Geològica

Cabdella Dipòsit morrènic de Pissarres Cambroriores

Senet-Llauset Dipòsit morrènic Quaternari

Torrent de Jou-La Guingueta Dipòsit morrènic:Pissarres fresques i poc fissurades Cambro-Ordovicianes

Valarties 01b Dipòsit morrènic

Litologia Edat Geològica

Ainet de Besan 02 dipòsits morrènics pirinencs:pissares i esquists

Araós dipòsits morrènics pirinencs:pissares i esquists

Caregue-Torrent Berasti dipòsits morrènics pirinencs:pissares i esquists

Esllavissada

Colades de terres

Lliscaments Translacionals i Rotacionals

Corrents d'arrossegalls

Esllavissada

Esllavissada

 
Taula IV- 31: Litologia i Edat dels materials 

En base a la litologia s’ha de preveure un comportament del terreny molt 
més susceptible a les altes intensitats de pluja en breus períodes de temps. Els 
dipòsits morrèncis en general solen ser punts de risc quant a esllavissades. La 
seva alta porositat i poca cohesió fan que l’aigua s’infiltri amb rapidesa i 
fàcilment es desencadenin esllavissades. 

4.4 ÍNDEX NORMALITZATS DE PLUVIOMETRIA 
11

Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Llavorsí 01b 7-11-82 98 832,50 704,14 0,14 9,05 10,83 0,20 0,23 58,68 2,81

Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Cabdella 7-11-82 252 1336,00 1204,81 0,19 10,44 24,14 0,29 0,32 100,40 3,87

2 Senet-Llauset 2-8-63 64 1194,40 844,27 0,05 10,39 6,16 0,14 0,20 70,36 2,44

3 Torrent de Jou-La Guingueta 7-11-82 154 837,90 621,63 0,18 7,69 20,03 0,26 0,35 51,80 4,21

5 Valarties 01b 29-9-75 49 861,60 800,46 0,06 6,07 8,08 0,12 0,13 66,71 1,56

Promig 129,75 1057,48 867,79 0,12 8,64 14,60 0,20 0,25 72,32 3,02
Mínim 49,00 837,90 621,63 0,05 6,07 6,16 0,12 0,13 51,80 1,56
Màx 252,00 1336,00 1204,81 0,19 10,44 24,14 0,29 0,35 100,40 4,21
Desv. Est. 93,77 246,92 244,44 0,08 2,15 8,84 0,08 0,10 20,37 1,24

Data p(24h) mm Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Ainet de Besan 02 7-11-82 98 832,50 704,14 0,12 9,05 10,83 0,20 0,23 58,68 2,81

2 Araós 7-11-82 98 832,50 704,14 0,12 9,05 10,83 0,20 0,23 58,68 2,81

3 Caregue-Torrent Berasti 7-11-82 98 832,50 704,14 0,12 9,05 10,83 0,20 0,23 58,68 2,81

Promig 98,00 832,50 704,14 0,12 9,05 10,83 0,20 0,23 58,68 2,81
Mínim 98,00 832,50 704,14 0,12 9,05 10,83 0,20 0,23 58,68 2,81
Màx 98,00 832,50 704,14 0,12 9,05 10,83 0,20 0,23 58,68 2,81
Desv. Est. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colades de terres

Lliscaments Translacionals i Rotacionals

Esllavissada

Esllavissada

Corrents d'Arrossegalls
Esllavissada

 
 

Taula IV- 32: Taula d’índex normalitzats. 
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-Regió del Pirineu Occidental 
 

Descriptive Statistics

8 1963,00 1982,00 1978,7500 6,81909
8 49,00 252,00 113,8750 63,68771
8 832,50 1336,00 944,9875 201,47043
8 621,63 1204,81 785,9676 182,37404
8 ,05 ,19 ,1219 ,05004
8 6,07 10,44 8,8468 1,42086
8 6,16 24,14 12,7169 6,12782
8 ,12 ,29 ,2011 ,05519
8 ,13 ,35 ,2431 ,06819
8 51,80 100,40 65,4973 15,19784
8 1,56 4,21 2,9172 ,81828
8

Any
p(24h) mm
Pa (anual)
MAP
P(24h)/MAP
RDN
P(24h)/RDN
p(4s)/p anual
p(4s)/MAP
p(mensual)
p(4s)/p(mm)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Taula IV- 33: Estadístics descriptius de la Regió de la Conca de Tremp. 
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5. REGIÓ D’ESTUDI: CONCA DE L’ALT SEGRE4 

5.1 DATES D’ESTUDI 
 

Pluviòmetre Denominació Tipologia de 
moviment Pluviòmetre Data orientativa Data proposada

Adrall Cava 01a Lliscament 
complex Adrall 1943 24-10-43

Adrall Cava 01b Lliscament 
complex Adrall 1952 20-10-52

Adrall Cava 01c Lliscament 
complex Adrall 1962 7-11-62

Adrall Cava 01d Lliscament 
complex Adrall 1974 16-9-74

Adrall Pont de Bar Lliscament 
Traslacional Adrall 30262 7-11-82

 
Taula IV- 34: de d’esllavissades, tipologies, pluviòmetre dereferència i dates d’estudi. 

 

5.2 PLUVIOMETRIA 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Data

1 Pont de Bar 7-11-82 92,5 130,5 38 130,5 0 130,5 130,5 130,5 0 175 44,5 178,8 3,8 180,8 2 196,3 15,5

Data

1 Cava 01a 24-10-43 20 50 30 50 0 59 69 10 78 9 78 0 108 30 137,7 29,7

2 Cava 01b 20-10-52 44 76 32 76 0 76 78,9 2,9 83,2 4,3 94,3 11,1 94,3 0 115,1 20,8

3 Cava 01c 7-11-62 51,4 58 6,6 62,8 4,8 105,8 106,4 0,6 108,5 2,1 180,8 72,3 180,8 0 193,2 12,4
4 Cava 01d 16-9-74 82 85,8 3,8 85,8 0 85,8 85,8 0 164,3 78,5 174,5 10,2 192,5 18 192,5 0

Promig 49,35 67,45 68,65 81,65 85,03 108,50 131,90 143,90 159,63
Mínim 20,00 50,00 50,00 59,00 69,00 78,00 78,00 94,30 115,10
Màx 82,00 85,80 85,80 105,80 106,40 164,30 180,80 192,50 193,20
Desv. Est. 25,56 16,37 15,60 19,54 15,83 39,51 53,31 49,91 39,46

p(6 setm.) mmp(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mmp(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm

Colades de terres
Esllavissada

Lliscaments complexos
Esllavissada p(24h) mm p(48h) mm p(72)h mm p(1 setm.) mm p(6 setm.) mmp(2 setm.) mm p(3 setm.) mm p(4 setm.) mm p(5 setm.) mm

 
Taula IV- 35: Resultats hidrològics. 

 

5.3 LITOLOGIA 

Litologia Edat Geològica

Pont de Bar materials ordovicians i silúrics, calcàries devòniques i granodiorita.

Litologia Edat Geològica

Cava 01a pissarres i esquistos Paleozoic

Cava 01b pissarres i esquistos Paleozoic

Cava 01c pissarres i esquistos Paleozoic

Cava 01d pissarres i esquistos Paleozoic

Colades de Terres

Lliscaments complexos

Esllavissada

Esllavissada

 
Taula IV- 36: Litologia i Edat dels materials  

Una litologia predominant d’esquistos i pissarres fa preveure una ràpida 

                                                      
4 Per abreviar: “Conca de l’Alt Segre” = “Conca del Segre” 
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resposta hidrogeològica en el cas que aquests presentin un alt grau de 
fissuració, força habitual en pissarres. 

5.4 ÍNDEX NORMALITZATS DE PLUVIOMETRIA 
11

Data Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Pont de Bar 7-11-82 92,5 858,90 622,16 14,87% 9,99 9,26 20,82% 28,74% 51,85 3,45

Data Pa (anual) MAP P(24h)/MAP RDN P(24h)/RDN p(4s)/p anual p(4s)/MAP p(mensual) p(4s)/p(mm)

1 Cava 01a 24-10-43 20 518,70 622,16 3,86% 5,96 3,35 15,04% 12,54% 51,85 1,50

2 Cava 01b 20-10-52 44 687,60 622,16 6,40% 6,19 7,10 13,71% 15,16% 51,85 1,82

3 Cava 01c 7-11-62 51,4 673,70 622,16 7,63% 7,02 7,32 26,84% 29,06% 51,85 3,49

4 Cava 01d 16-9-74 82 699,80 622,16 11,72% 7,86 10,43 24,94% 28,05% 51,85 3,37
Promig 49,35 644,95 622,16 7,40% 6,76 7,05 20,13% 21,20% 51,85 2,54
Mínim 20,00 518,70 622,16 3,86% 5,96 3,35 13,71% 12,54% 51,85 1,50
Màx 82,00 699,80 622,16 11,72% 7,86 10,43 26,84% 29,06% 51,85 3,49
Desv. Est. 25,56 84,84 0,00 3,28% 0,86 2,90 6,71% 8,57% 0,00 1,03

p(24h) mm

Colades de terres
Esllavissada

Lliscaments complexos
Esllavissada p(24h) mm

 
Taula IV- 37: Taula d’índex normalitzats. 

-Regió Conca del Segre 

Descriptive Statistics

5 1943,00 1982,00 1962,6000 15,83667
5 20,00 92,50 57,9800 29,36753
5 518,70 858,90 687,7400 120,63670
5 622,16 622,16 622,1607 ,00000
5 ,04 ,15 ,0889 ,04384
5 5,96 9,99 7,4049 1,62593
5 3,35 10,43 7,4945 2,69511
5 ,14 ,27 ,2027 ,05821
5 ,13 ,29 ,2271 ,08150
5 51,85 51,85 51,8467 ,00000
5 1,50 3,49 2,7250 ,97801
5

Any
p(24h) mm
Pa (anual)
MAP
P(24h)/MAP
RDN
P(24h)/RDN
p(4s)/p anual
p(4s)/MAP
p(mensual)
p(4s)/p(mm)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Taula IV- 38: Estadístics descriptius de la Regió de la Conca de Tremp. 
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6. COMPARATIVA DE PROMITJOS A PARTIR DELS ÍNDEX NORMALITZATS 
 

Donada la gran quantitat de dades pluviomètriques tractades es fa difícil 
analitzar-les des d’un punt de vista més global. Per aquest motiu, a 
continiuació s’adjunten unes taules resum que contenen tots els valors 
promitjos dels índex normalitzats referents a les dades hidrològiques i anys 
d’observació. Els valors promig permetran fer un anàlisi no tant quantitatiu  
sinó  més aviat qualitatiu. Es tracta de vuit taules les quals permeten realitzar 
un estudi comparatiu per regions i també per tipologies d’esllavissada. 
L’estudi comparatiu es realitzarà a partir de cinc índex ja mencionats en 
anteriors apartats. Per tal d’agilitzar la lectura, aquests índex s’han abreviat 
de la següent manera: 

NSR: Normalised Storm Rainfall= p(24h)/MAP 

I1 (índex 1): p(24h)/RDN 

I2 (índex 2): p(4setmanes)/p(anual) 

I3 (índex 3): p(4setmanes)/MAP 

I4 (índex 4): p(4setmanes)/p(mitja mensual)=12xI3 

6.1 ESTUDI REGIONAL 
 

PROMITJOS REGIONALS Baix Llobregat
Anoia

Conca del 
Llobregat

Conca de 
Tremp

Pirineu 
Occidental

Conca del 
Segre Promig

Anys d'observació 1944-2005 1960-1992 1962-1994 1978,75 1943-1982 -

p(24h) desencadenants (mm) 76,41mm 106,19mm 46,45mm 113,88mm 57,98mm 89,24mm
P anual (mm) 790,02mm 1087,88mm 678,50mm 944,99mm 687,74mm 920,17mm
MAP (mm) 608,30mm 933,59mm 572,39mm 785,97mm 622,16mm 766,14mm
NSR=P(24h)/MAP (%) 13,63% 11,37% 6,92% 12,19% 8,89% 11,62%
RDN (mm) 9,02mm 10,19mm 9,33mm 8,85mm 7,40mm 9,46mm
I1=P(24h)/RDN 9,30 10,17 4,97 12,72 7,49 9,50
I2=p(4s)/p anual (%) 22,40% 22,32% 22,05% 20,11% 20,27% 22,01%
I3=p(4s)/MAP (%) 27,61% 26,05% 25,53% 24,31% 22,71% 26,15%
p(mitja mensual) 50,69mm 77,80mm 47,70mm 65,50mm 51,85mm 63,84mm
I4=p(4s)/p(mm) 3,31 3,13 3,06 2,92 2,72 3,14
Valid N (listwise) 28 39 8 8 5 88  

Taula IV- 39:Taula comparativa  per regions dels paràmetres analitzats.  
S’observa que les regions més seques serien les regions de la Conca de 
Tremp i la del Baix Llobregat amb MAP de 572.39mm i 608.30mm 
respectivament. Les regions més humides serien la de la Conca del Llobregat 
en primer lloc amb una MAP de 933.59mm i la del Pirineu Occidental en 
segon terme amb una MAP de 785.97mm. 

En les regions més humides és on es donen les p(24h) desencadenants 
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d’esllavissades més elevades. Això entraria amb concordança amb els estudi 
fets per Sandersen (996). 

Quant a NSR, es dóna el màxim a la zona del Baix Llobregat, 13.63% seguit 
del Pirineu Occidental amb un 12.2%. El valor del 6.92% de la Conca de 
Tremp sembla força anòmal en comparació amb les regions de materials 
argilosos. Cal recordar els valors clarament anòmals obtinguts a la Conca de 
Tremp en què es donaven lliscaments amb precipitacions de l’ordre dels 
30mm amb precipitacions antecedents no gens significatives. Això fa pensar 
que el comportament hidrogeològic de la Conca de Tremp cal buscar-lo en 
d’altres paràmetres no centrats exclusivament en la litologia, com podria ser 
el fet que algunes trencades puguin estar relacionades amb els desmunts de 
les carreteres. 

En terrenys més permeables, com serien els del Pirineu Occidental i la Conca 
del Segre, l’NSR oscil.laria entre el 12.19% i el 9%. La regió del Pirineu 
Occidental, al presentar litologies de terreny molt més permeables, com són 
els dipòsits morrènics, és normal que sigui més susceptible a les p(24h) 
intenses. Tot i així, observant aquest índex NSR encara no es pot extreure una 
idea gaire clara de com reacciona cada regió enfront les pluges d’alta 
intensitat.  

Estudiant I1, un altre índex per valorar els efectes de la p(24h), s’observa que 
aquesta tendència es trencaria lleugerament. D’una banda, destacar el 
valor completament anòmal de a la Conca de Tremp (I1=4.9).  De l’altra,  
destacar que els màxims per a I1 es donen al Pirineu Occidental i a la Conca 
del Llobregat, les dues regions amb un nombre més alt de corrents 
d’arrossegalls (vegi’s taula  Corrents d’arrossegalls). Immediatament seguiria 
la zona del Baix Llobregat-Anoia i finalment, amb un I1=7.5 vindria la Conca 
del Segre. Observant els valors de I1 relativament propers de les regions 
Conca de l’Alt Llobregat i Pirineu Occidental, amb litologies tan 
diferenciades, duu a pensar que la p(24h) influeix en base no tan sols de la 
litologia, sinó també en funció del règims de pluges de la regions. Així, sembla 
ser que les precipitacions diàries elevades són claus per desencadenar 
esllavissades en aquelles regions amb litologies basades en materials 
granulars i permeables i, alhora, en aquelles regions humides i de terrenys 
poc permeables com seria la regió de la Conca de l’Alt Llobregat. 

De cara a estudiar els efectes de la precipitació antecedent a les diverses 
regions, s’empraran els índex I2 i I3.  

Fixant-nos en I2, s’observa una importància de la pluja precedent en 
aquelles regions on predominen els materials argilosos i cohesius. Cal 
destacar els valors molt propers de I2 tant al Baix Llobregat (22.40%) com a la 
Conca del Llobregat (22.32%) o la conca de Tremp (22.53%). Aquests valors 
divergeixen, però tampoc tant, de les regions més permeables: bàsicament 
Pirineu Occidental, amb material morrènics de naturalesa inestable (20.11%) i 
els terrenys pissarrosos, potser no tan permeables i inestables com els dipòsits 
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morrènics,  de la Conca del Segre (20.27%). 

Prenent com a referència I3, aquest comportament es posa també de 
manifest: a les regions argiloses, I3 ronda el 26% mentre que a les restants, 
ronda el 22%, destacant un I3 mínim a la Conca del Segre. Aquest índex 
emprat per a l’anàlisi de la pluja precedent pot ser força enganyós en 
aquells episodis del tot extraordinaris en què en un dia plou el que podria 
ploure en tot un mes. Seria el cas de Cabdella, amb una pluja enregistrada 
de 252mm en un dia. Valors com aquests, en què la precipitació antecedent 
no és gaire significativa donen índexs més elevats del que tocaria.  

Així, estudiant la influència de la precipitació antecedent, es pot afirmar amb 
força seguretat, que aquesta és crucial en aquelles regions la litologia de les 
quals correspon a materials poc permeables com serien, materials argilosos o 
margosos. En zones on predominen materials detrítics poc consolidats com el 
cas dels dipòsits morrènics, la precipitació precedent no sembla tenir un 
paper tan signifiatiu.  

Donada aquesta similitud quant al comportament dels vessants en terrenys 
argilosos i cohesius, sembla del tot coherent amb el fet que els dos llindars 
determinats per a les dues primeres regions siguin tan semblants. Alhora, el 
llindar obtingut per la regió de la Conca de l’Alt Llobregat també posa de 
manifest la necessitat de precipitacions a 24h desencadenants 
d’esllavissades més elevades que no pas les de la regió del Baix Llobregat-
Anoia.  Aquest fenomen s’explicaria, com ja s’ha dit anteriorment, pel fet que 
el règim de pluges a la Conca del Llobregat (Pirineu Oriental) és molt més 
intens que no pas al Baix Llobregat. 

6.2 ESTUDI COMPARATIU ENTRE MOVIMENTS 
 

6.2.1  Comparativa dels moviments per regions. 

COLADES DE TERRES Baix Llobregat-
Anoia

Conca del 
Llobregat

Conca de 
Tremp

Pirineu 
Occidental

Conca del 
Segre Promig

p(24h) desencadenants (mm) 61,43mm 0,00mm 46,00mm 98,00mm 92,50mm 68,89mm

P anual (mm) 956,80mm 0,00mm 692,25mm 832,50mm 858,90mm 887,27mm

MAP (mm) 573,13mm 0,00mm 620,62mm 704,14mm 622,16mm 605,63mm

NSR=P(24h)/MAP (%) 7,92% 0,00% 7,41% 13,92% 14,87% 9,70%

RDN (mm) 10,54mm 0,00mm 8,88mm 9,05mm 9,99mm 10,01mm

I1=P(24h)/RDN 5,82 0,00 5,18 10,83 9,26 6,94

I2=p(4s)/p anual (%) 17,43% 0,00% 21,96% 19,82% 20,82% 18,90%

I3=p(4s)/MAP (%) 29,12% 0,00% 24,49% 23,43% 28,74% 27,59%

p(mitja mensual) 47,76mm 0,00mm 51,72mm 58,68mm 51,85mm 50,47mm

I4=p(4s)/p(mm) 3,49mm 0,00mm 2,94mm 2,81mm 3,45mm 3,31mm

Valid N (listwise) 4 0 1 1 1 7  

Taula IV- 40:Taula comparativa  per regions dels paràmetres analitzats referents tan sols a 
colades de terres. 
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Les colades de terres semblen donar-se a partir de NSR’s del 8%. La 
precipitació a 24h per desencadenar aquest tipus de moviment sembla tenir 
més importància en terrenys permeables que no pas en terrenys no 
permeables. Malgrat tot, per tal que es formin aquests tipus de moviments 
sembla fonamental el paper de la pluja antecedent (I3>23.5% en tots els 
casos). 

COLADES DE FANGS Baix Llobregat-
Anoia

Conca del 
Llobregat

Conca de 
Tremp

Pirineu 
Occidental

Conca del 
Segre Promig

p(24h) desencadenants (mm) 0,00mm 107,70mm 0,00mm 0,00mm 0,00mm 107,70mm

P anual (mm) 0,00mm 1065,67mm 0,00mm 0,00mm 0,00mm 1065,67mm

MAP (mm) 0,00mm 933,59mm 0,00mm 0,00mm 0,00mm 933,59mm

NSR=P(24h)/MAP (%) 0,00% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 11,54%

RDN (mm) 0,00mm 10,17mm 0,00mm 0,00mm 0,00mm 10,17mm

I1=P(24h)/RDN 0,00 10,35 0,00 0,00 0,00 10,35

I2=p(4s)/p anual (%) 0,00% 22,96% 0,00% 0,00% 0,00% 22,96%

I3=p(4s)/MAP (%) 0,00% 26,33% 0,00% 0,00% 0,00% 26,33%

p(mitja mensual) 0,00mm 77,80mm 0,00mm 0,00mm 0,00mm 77,80mm

I4=p(4s)/p(mm) 0,00mm 3,16mm 0,00mm 0,00mm 0,00mm 3,16mm

Valid N (listwise) 0 19 0 0 0 19   

Taula IV- 41:Taula comparativa  per regions dels paràmetres analitzats referents tan sols a 
colades de fangs.  
 
Les colades de fang, registrades totes elles, a la regió de la conca del 
Llobregat, semblen donar-se a partir de precipitacions de 24h força 
notables(de 108mm aproximadament) que suposen un valor unes deu 
vegades superior a l’RDN. Si bé, la p(24h) sembla un factor clau de cara al 
desencadenament d’aquest tipus de fluxos, encara pren més rellevància la 
precipitació acumulada fins el moment. Aquest fet es constata en els  valors 
força alts que prenen I2 i I3. 
 

DESPRENIMENTS Baix Llobregat-
Anoia

Conca del 
Llobregat

Conca de 
Tremp

Pirineu 
Occidental

Conca del 
Segre Promig

p(24h) desencadenants (mm) 99,46mm 113,60mm 46,00mm 0,00mm 0,00mm 80,41mm

P anual (mm) 476,00mm 1137,05mm 644,44mm 0,00mm 0,00mm 771,21mm

MAP (mm) 732,40mm 933,59mm 589,09mm 0,00mm 0,00mm 735,77mm

NSR=P(24h)/MAP (%) 22,84% 12,17% 7,16% 0,00% 0,00% 12,32%

RDN (mm) 5,93mm 9,75mm 10,41mm 0,00mm 0,00mm 9,20mm

I1=P(24h)/RDN 18,75 10,61 4,51 0,00 0,00 9,71

I2=p(4s)/p anual (%) 26,25% 23,83% 28,02% 0,00% 0,00% 26,23%

I3=p(4s)/MAP (%) 18,23% 28,72% 30,49% 0,00% 0,00% 27,18%

p(mitja mensual) 61,03mm 77,80mm 49,09mm 0,00mm 0,00mm 61,31mm

I4=p(4s)/p(mm) 2,19mm 3,45mm 3,66mm 0,00mm 0,00mm 3,26mm

Valid N (listwise) 2 3 4 0 0 9  
 
Taula IV- 42: Taula comparativa  per regions dels paràmetres analitzats referents tan sols a 
despreniments. 
 
Els índex referits a les p(24h) semblen diferir força els uns dels altres. Per tant, 
sembla difícil extreure’n conclusions. Quant a la precipitació antecedent, 
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aquesta sembla jugar un paper força rellevant en les tres regions. Tot i així, 
resulta difícil creure en relacions gaire fiables entre pluviometria i 
despresniments. 
 

LLISCAMENTS Baix Llobregat-
Anoia

Conca del 
Llobregat

Conca de 
Tremp

Pirineu 
Occidental

Conca del 
Segre Promig

p(24h) desencadenants (mm) 75,51mm 92,66mm 47,20mm 98,00mm 49,35mm 78,54mm

P anual (mm) 841,59mm 1066,14mm 719,33mm 832,50mm 644,95mm 891,93mm

MAP (mm) 595,16mm 933,59mm 534,04mm 704,14mm 622,16mm 723,10mm

NSR=P(24h)/MAP (%) 14,54% 9,93% 6,42% 11,77% 7,40% 11,31%

RDN (mm) 9,62mm 9,74mm 8,04mm 9,05mm 6,76mm 9,20mm

I1=P(24h)/RDN 8,53 9,48 5,52 10,83 7,05 8,66

I2=p(4s)/p anual (%) 21,47% 22,22% 14,13% 19,82% 20,13% 20,91%

I3=p(4s)/MAP (%) 28,77% 25,55% 19,26% 23,43% 21,20% 25,69%

p(mitja mensual) 49,60mm 77,80mm 44,50mm 58,68mm 51,85mm 60,26mm

I4=p(4s)/p(mm) 3,45mm 3,07mm 2,31mm 2,81mm 2,54mm 3,08mm

Valid N (listwise) 15 14 3 3 4 39  
Taula IV- 43:Taula comparativa  per regions dels paràmetres analitzats referents tan sols a 
lliscaments. 
 
Els lliscaments, juntament amb les colades de fang, són els moviments que 
apareixen registrats amb més freqüencia. Dels lliscaments caldria destacar 
bàsicament la importància clara de la pluja antecent. Aquesta sembla ser 
d’un 26% de la MAP, valor molt semblant al que trobem en colades de terres i 
de fang. La precipitació en 24h, en canvi no sembla tenir una importància 
tan rellevant, a excepció de la regió del Pirineu Occidental fixant-nos en I1 o 
del Baix Llobregat si ens fixem en NSR.  
 

CORRENTS D'ARROSSEGALLS Baix Llobregat-
Anoia

Conca del 
Llobregat

Conca de 
Tremp

Pirineu 
Occidental

Conca del 
Segre Promig

p(24h) desencadenants (mm) 170,00mm 152,33mm 0,00mm 129,75mm 0,00mm 143,25mm

P anual (mm) 554,10mm 1280,85mm 0,00mm 1057,48mm 0,00mm 1078,32mm

MAP (mm) 732,40mm 933,59mm 0,00mm 867,79mm 0,00mm 875,54mm

NSR=P(24h)/MAP (%) 30,68% 16,32% 0,00% 12,07% 0,00% 15,99%

RDN (mm) 8,40mm 12,81mm 0,00mm 8,64mm 0,00mm 10,17mm

I1=P(24h)/RDN 20,25 11,76 0,00 14,60 0,00 14,24

I2=p(4s)/p anual (%) 37,21% 17,29% 0,00% 20,41% 0,00% 21,34%

I3=p(4s)/MAP (%) 28,15% 23,96% 0,00% 25,19% 0,00% 25,10%

p(mitja mensual) 61,03mm 77,80mm 0,00mm 72,32mm 0,00mm 72,96mm

I4=p(4s)/p(mm) 3,38 2,87 0,00 3,02 0,00 3,01

Valid N (listwise) 1 3 0 4 0 8  
 

Taula IV- 44:Taula comparativa  per regions dels paràmetres analitzats referents tan sols a 
corrents d’arrossegalls. 
 
Per tal que es produeixin corrents d’arrossegalls a les regions del Baix 
Llobregat o de la Conca del Llobregat sembla necessària una precipitació 
antecedent significativa i, alhora, unes altes intensitats registrades en 24h. A 
la regió del Pirineu Occidental la pluja precedent també sembla jugar-hi un 
paper significatiu.Fent referència però al que ja s’ha dit anteriorment, la 
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precipitació acumulada en 4 setmanes en aquest cas pot suposar un 
percentatge força semblant al que presenta la p(24h). Seria el cas de 
Cabdella en què en 24h cauen 252 mm que computen també com a 
precipitació acumulada en un mes. Cal notar també que I1 oscil.la entre els 
20.25 i els 14.24, aquests valors entrarien dins les previsions de Wilson (1997). 

6.2.2 Comparativa de promitjos dels moviments 
 
Ja per acabar l’estudi comparatiu, s’adjunten les taules on es recullen els 
promitjos de cadascuns dels moviments i els mínims. 

 

Tipologies de moviments Colades de 
terres

Colades de 
fang Lliscaments Corrents 

d'arrossegalls Despreniments

p(24h) desencadenants (mm) 68,89mm 107,70mm 78,54mm 143,25mm 80,41mm

P anual (mm) 887,27mm 1065,67mm 891,93mm 1078,32mm 771,21mm

MAP (mm) 605,63mm 933,59mm 723,10mm 875,54mm 735,77mm

NSR=P(24h)/MAP (%) 9,70% 11,54% 11,31% 15,99% 12,32%
RDN (mm) 10,01mm 10,17mm 9,20mm 10,17mm 9,20mm

I1=P(24h)/RDN 6,94 10,35 8,66 14,24 9,71
I2=p(4s)/p anual (%) 18,90% 22,96% 20,91% 21,34% 26,23%
I3=p(4s)/MAP (%) 27,59% 26,33% 25,69% 25,10% 27,18%
p(mitja mensual) 50,47mm 77,80mm 60,26mm 72,96mm 61,31mm

I4=p(4s)/p(mm) 3,31 3,16 3,08 3,01 3,26
Valid N (listwise) 7 19 39 8 9  

Taula IV- 45:Taula comparativa  per  moviments  dels promitjos dels paràmetres analitzats. 
 

Tipologies de moviments 
(promitjos dels mínims regionals)

Colades de 
terres

Colades de 
fang Lliscaments Corrents 

d'arrossegalls Despreniments

p(24h) desencadenants (mm) 56,64mm 51,00mm 32,61mm 90,75mm 50,53mm

P anual (mm) 852,75mm 675,90mm 602,97mm 953,10mm 666,87mm

MAP (mm) 605,63mm 933,59mm 714,63mm 752,46mm 719,78mm

NSR=P(24h)/MAP (%) 7,58% 5,46% 3,97% 11,33% 8,28%
RDN (mm) 9,11mm 5,24mm 5,92mm 8,73mm 7,23mm

I1=P(24h)/RDN 5,87 5,52 3,57 9,24 7,75
I2=p(4s)/p anual (%) 15,44% 12,80% 12,49% 16,17% 19,53%
I3=p(4s)/MAP (%) 21,66% 9,27% 14,98% 17,30% 20,02%
p(mitja mensual) 50,47mm 77,80mm 59,55mm 62,71mm 59,98mm

I4=p(4s)/p(mm) 2,60 1,11 1,80 2,08 2,40
Valid N (listwise) 7 19 39 8 9  

Taula IV- 46:Taula comparativa  per  moviments  dels promitjos dels mínims regionals. 
 
A partir d’aquestes taules s’observa: 
 

⇒ Els corrents d’arrossegalls són els moviments que es donen amb 
precipitacions a 24h superiors i alhora, aquestes són les que presenten 
els índex NSR i I1 superiors. I1 (en l’estudi de promitjos) entra a més  dins 
les prediccions de Wilson (1997). En l’estudi de mínims, aquesta 
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diferència es veu clarament marcada. 
⇒ La p(24h) no sembla, en canvi, jugar un paper tan fonamental en 

colades de terres i Lliscaments i Colades de fang. Això es constata en 
l’estudi de mínims. 

⇒ Quant a precipitació antecedent, aquesta sembla ser significativa en 
els moviments de flux, els lliscaments i els despreniments (I3>25.69 i 
I2>18.90) .  

La precipitació antecedent però, també sembla jugar un paper 
significatiu en els corrents d’arrossegalls. Ara bé, si s’observa la p(24h) 
mitjana, aquesta és molt superior a la  p(mitja mensual). Aquest fet podria 
capgirar els resultats i no reflectir del tot la realitat. Per a solventar aquest 
problema potser convindria establir un altre índex comparatiu que no 
inclogués la p(24h) dins la p(4s). Tot i així, els tres esdeveniments que han 
donat lloc a corrents al Pirineu (el 1982, 1992 i 1997) no tenien pluja 
antecedent 
 
 
⇒ Els despreniments semblen produir-se amb precipitacions d’alta 

intensitat i amb acumulacions de pluja precedent també elevades. 
Malgrat tot és difícil poder establir una conclusió clara donada la 
variabilitat de resultats. 

 
⇒ Finalment, remarcar que el caràcter d’aquest anàlisi pretén ser 

qualitatiu i no pas quantitatiu ja que el nombre de dades d’estudi en 
molts dels casos és massa reduït.   
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CONCLUSIONS 

En aquest apartat es pretén sintetitzar les conclusions a què s’ha arribat un 
cop obtinguts els resultats.  

1. FASE DE RECERCA 

La fase de recerca de la tesina ha estat una de les parts fonamentals donat 
que hi ha molt poca documentació referent a les esllavissades que s’han 
produit arreu. Alhora, molta de la informació que s’ha trobat, posteriorment 
no s’ha pogut tractar per manca de precisió cronològica. En aquest sentit 
només cal veure que d’un total de 224 esllavissades inventariades, tan sols se 
n’han pogut analitzar 88, un 39%. 

Les raons per les quals no es troba informació sobre el tema rauen en els 
següents punts: 

⇒ Les esllavissades naturals solen donar-se en indrets d’alta muntanya o 
de sòl no urbà i per tant, moltes no ocasionen danys materials, fet que no les 
fa notícia de cara als mitjans de comunicació, premsa o registres històrics. 

⇒ Moltes de les esllavissades es produeixen en episodis d’aiguats i els 
danys que ocasionen resten, en general, en segon pla respecte de les 
inundacions, desbordaments dels rius, col.lapses de ponts, etc. Això fa que 
sovint siguin computades dins altres riscos naturals. 

⇒ Les esllavissades que es donen en indrets isolats com els d’alta 
muntanya passen desapercebudes. 

⇒ La data exacta del desencadenament és molt difícil de determinar a 
no ser que hi hagi hagut danys materials o humans de força gravetat o 
s’hagin fet estudis geotècnics poc després de l’esdeveniment. Fins i tot quan 
es fan estudis tècnics, tampoc s’esmenta la data exacta. 

Fins ara, s’ha parlat de la recerca de moviments. Pel que fa a la recerca de 
dades pluviomètriques, aquesta ha estat més senzilla. Tot i així, la ubicació de 
les estacions pluviomètriques no sempre eren les ideals de cara a reflectir bé 
la història hidrològica del vessant d’estudi. Aquest factor s’ha donat força en 
regions de muntanya on l’orografia pot donar lloc a tempestes convectives 
d’estiu molt localitzades. Per tant, pot passar que mentre al vessant podia 
tenir lloc la tempesta, en el punt de l’estació pluviomètrica, no hi havia 
precipitació o aquesta era molt minsa. 

Així, podem dir que la fase de recerca ha posat de relleu des d’un inici el 
caràcter incert del tema d’estudi. Aquesta incertesa posteriorment  ha 
quedat reflectida en els resultats. 

La manca de dades de les regions del Pirineu Occidental, Conca de l’Alt 
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Segre i Conca de Tremp no ha fet possible l’estudi de llindars per a aquestes 
regions. Aquestes, tan sols es podran analitzar des del punt de vista 
comparatiu entre altres regions i entre tipologies de moviments. Les 
conclusions de l’estudi s’exposen al darrer punt de les conclusions. 

2. ESTUDI DE LLINDARS  

2.1 REGIÓ DEL BAIX LOBREGAT-ANOIA 
 

En aquesta regió s’han analitzat 4 Colades de terres, 1 corrent d’arrossegalls, 
15 lliscaments, 2 despreniments, i 8 esllavissades de tipologia desconeguda 
que sumen un total de de 30 esllavissades. 

La litologia inestable predominant de la regió està constituïda per margues i 
argiles del Burdigalià, terrenys cohesius i poc permeables però, que en certes 
zones presenten alts graus de fissuració. 

Arrel d’una primera aproximació en base a la p(24h) s’ha obtingut un primer 
llindar de 70mm en 24h. 

Fent un estudi més detallat de la pluja antecedent s’han determinat dos 
llindars diferents:  

El primer d’ells obtingut tan sols a partir de les esllavissades inventariades: 
Ac=26D+52. Aquest llindar donava explicació a un 90% de les esllavissades 
inventariades. 

El segon llindar d’equació Ac=19D+107 s’ha obtingut considerant, a part de 
les esllavissades, els episodis plujosos no associats a esllavissades que han 
superat els 70mm. Aquest darrer explicava el 79% dels episodis esmentats 
però tan sols un 67% de les esllavissades inventariades. Per aquest motiu es 
proposen els següents llindars d’estabilitat.   

Ac>19D+107: Zona inestable  

26D+52<Ac<19D+107:  Zona de transició 

Ac<26D+52:  Zona estable 

(Ac:precipitació acumulada en mm; D: durada en setmanes) 

La major part de les anomalies detectades a l’estudi s’han pogut explicar en 
base a la informació inventariada o bé, han deixat de ser anòmales un cop 
fet l’estudi de la precipitació antecedent. 

La zona de transició ha permès incloure dins de la zona d’inestabilitat totes 
aquelles esllavissades que semblaven activar-se o reactivar-se amb 
precipitacions intenses de breu durada. I és que com ja s’ha dit, força zones 



Determinació de llindars de pluja desencadenants d’esllavissades a Catalunya. V-CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 

117 

de la regió, tot i ser poc permeables presentaven terrenys fissurats, ocasionats 
molt probablement per anteriors reactivacions. 

Dels episodis plujosos sense esllavissades associades que han superat el 
segon llindar, 6 en total, 5 d’ells s’han confirmat mitjançant l’estudi 
d’hemeroteca. Aquest fet, donaria força validesa al segon llindar. 

Aquest estudi de llindars, juntament amb l’estudi d’índexs normalitzats, ha 
posat de manifest la importància que pot arribar a tenir la precipitació 
antecedent en la regió d’estudi. Fet que és coherent amb la litologia 
predominant, de materials poc permeables.  

Pel que fa a l’estudi probabilístic a partir de distribucions d’extrems del tipus 
Gumbel, les esllavissades a la regió tenen períodes de retorn que oscil.len 
entre els 15 anys, en aquelles esllavissades que es produeixen arrel de forts 
aiguats en curts períodes de temps; a 3 anys, en aquelles esllavissades en 
què la pluja antecedent juga un paper important a patir d’una setmana 
d’acumulació.  

2.2 REGIÓ DE LA CONCA DE L’ALT LLOBREGAT 

En aquesta regió s’han analitzat 19 colades de fang, 3 corrents d’arrossegalls, 
3 despreniments i 14 lliscaments que sumen un total de 39 esllavissades. 

La litologia predominant a la regió són les argil.lites i gresos de la Fàcies 
Gàrum (Cretaci Superior). Aquestes argil.lites són conegudes per presentar un 
al grau d’inestabilitat. 

La primera aproximació al llindar ha resultat ser de 51mm caiguts en 24h. Ara 
bé, l’estudi de pluja antecedent ha constatat que aquests 51mm requerien 
uns 61 mm més de precipitació acumulada prèviament. Així, s’ha arribat a 
poder definir dues zones d’estabilitat. 

Ac>24D+109: Zona inestable  

Ac<24D+109:  Zona estable 

(Ac:precipitació acumulada en mm; D: durada en setmanes) 

En aquest cas no s’ha cregut convenient establir una zona de transició donat 
que el llindar explica un 85% de les esllavissades inventariades i un 80% dels 
episodis plujosos sense esllavissades associades. 

Les anomalies detectades a l’estudi de llindars s’han donat sobretot en les 
reactivacions de la Nou, Cal Barbet i Can Pujals. Aquestes anomalies també 
figuraven a l’estudi de llindars de Corominas i Moya (1997) i s’expliquen  pel 
fet que es tracta de reactivacions successives que paulatinament han anat 
esquerdant el terreny fet que facilita l’entrada d’aigua i causa l’augment de 
susceptibilitat als episodis plujosos intensos de curta durada.  
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Cal destacar la sembança entre el llindar obtingut i el llindar superior de la 
regió del Baix Llobregat-Anoia. Aquesta similitud sembla venir donada pel fet 
de tractar-se de terrenys amb característiques litològiques semblants. 

Tot i així, el llindar de l’Alt Llobregat és més estricte que no pas el llindar del 
Baix Llobregat. Aquesta explicació la trobaríem en el fet que la regió de l’Alt 
Llobregat és més humida que no pas la del Baix Llobregat. Les pluges 
mitjanes anuals (MAP) són de 933.59mm i 608.30mm respectivament.  

Pel que fa a la probabilitat d’ocurrència, els períodes de retorn oscil.len entre 
un màxim de 4 anys, per a aquelles esllavissades desencadenades per  
pluges intenses d’un dia de durada, a  períodes lleugerament inferiors  als 2 
anys per aquelles esllavissades produïdes per acumulacions de pluja en 
períodes de temps superiors als 3 dies.   

3. ESTUDI COMPARATIU PER REGIONS 

De l’estudi comparatiu mitjançant els índexs normalitzats s’ha pogut realitzar 
un anàlisi qualitativa les conclusions del qual s’adjunten a continuació. 
Recordem que:  

 

NSR: Normalised Storm Rainfall= p(24h)/MAP 

I1 (índex 1): p(24h)/RDN 

I2 (índex 2): p(4setmanes)/p(anual) 

 

Les regions d’estudi més humides són la Conca Alta del Llobregat en primer 
lloc i el Pirineu Occidental en segon lloc. 

En les regions on hi ha un predomini de materials granulars, com seria el cas 
dels dipòsits morrènics, les precipitacions intenses a 24h hi juguen un paper 
important. Aquest és el cas de la regió del Pirineu Occidental, amb 
NSR=12,19% i I1=12.72.   

Tot i així, també s’observa que en les regions on predominen els materials 
argilosos i poc permeables, les precipitacions intenses a 24h també hi juguen 
un paper força significatiu (NSR=13.63%, I1=9.30) al Baix Llobregat i a l’Alt 
Llobregat (NSR=11.37%; I1=10.17). 

L’explicació de cara al Baix Llobregat es pot donar a partir de l’alt grau de 
fissuració que presenta el terreny en força zones com seria la de 
Castellbisbal. Aquest grau de fissuració pot venir induït ja sigui per antigues 
reactivacions com per la presència de fractures associades a la falla del 
Vallès Penedès.  
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De cara a l’Alt Llobregat l’explicació es podria donar també per la presència 
d’antigues reactivacions i, alhora, pel fet de ser la regió més humida on al 
ploure-hi sovint, el terreny necessita fortes p(24h) per desestabilitzar-se. 

Per tant, es podria concloure que la importància de la p(24h) depèn no tan 
sols de la litologia, sinó també del règim de pluges de les regions. 

De cara a la precipitació antecedent, l’estudi mostra uns índex I2 força 
semblants en totes les regions però denota 2 grups diferenciats que es 
corresponen a aquelles regions de materials cohesius com són les de l ‘Alt i 
Baix  Llobregat i  Conca de Tremp, amb índexs vora el 22%,  i aquelles 
corresponents a materials més permeables com els dipòsits morrènics del 
Pirineu Occidental i els terrenys pissarrosos de la Conca de l’Alt Segre, amb I2 
vora el 20%. Aquesta diferència es veu encara més accentuda observant 
l’índex I3 (26% al primer grup i 23% en el segon grup). 

Així, en les regions amb materials cohesius, la pluja antecedent sembla jugar 
un paper més important que no pas en regions de materials granulars o més 
permeables. Aquest fet és lògic donat que en materials poc permeables,el 
terreny requereix més temps a l’hora de percebre els efectes de l’augment 
de pressions intersticials induït per la infiltració de l’aigua de pluja. 

4. ESTUDI COMPARATIU PER TIPOLOGIES DE MOVIMENTS. 

Les p(24h) màximes desencadenants d’esllavissades es donen en els corrents 
d’arrossegalls. Alhora, aquests són els que presenten els índex NSR i I1 
superiors. I1 promig en aquest cas és de 14.24>14. Aquest es coherent amb 
els estudis de Wilson (1997). 

La p(24h) en canvi no sembla ser tan trascendental en colades de terres, de 
fangs i Lliscaments.  Aquests moviments semblen respondre a llargs períodes 
de precipitació moderada (I2>18.90% i I3>25.69%).Això es constata en l’estudi 
de mínims. 

Els corrents d’arrossegalls també semblen ser susceptibles als efectes de la 
pluja antecedent (I2=21,34% i I3=25.10%). Ara bé, tenint present que la p(24h) 
mitjana amb què es solen produir és de 143.25mm, el doble de la 
precipitació mensual associada als moviments, això fa pensar en l’efecte 
distorsionant que pot induir la inclusió de la p(24h) a la pluja acumulada en 4 
setmanes.   

Pel que fa als despreniments sembla difícil establir relacions amb la 
pluviometria donat que els valors obtinguts són massa variables. 
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RECOMANACIONS 
 

L’estudi de la relació entre pluviometria i desencadenament d’esllavissades  
deixaria de ser tan incert en la mesura que els moviments succeits al territori 
quedessin registrats en alguna base de dades més completa que la creada 
per a aquesta tesina. Per tant, es recomana crear un inventari d’esllavissades 
succeïdes a Catalunya, a nivell d’administració, amb totes les dades 
necessàries per tal de poder vincular directament les pluges amb els 
moviments registrats i no haver de recórrer a la reinterpretació de les dates 
de desencadement del tot necessària en aquesta tesina. 

La Base de dades, a més, podria ser tractada amb Sistemes d’informació 
Geogràfica (SIG) per tal de poder fer estudis regionals més detallats i que 
aquests després permetessin l’establiment de zones perilloses tenint en 
compte diferents períodes de retorn.  

De cara a l’estudi probabilístic, seria convenient realitzar-lo segons una 
distribució d’extrems  tipus SQRT-ET ja que aquesta s’adapta molt millor a 
climes mediterranis en què la pluja sol caure de forma torrencial i de forma 
poc uniforme al llarg del temps. La distribució Gumbel utilitzada per aquest 
estudi és més adient en climes atlàntics. 

Un altre tipus d’estudi probabilístic, més detallat, es podria dur a terme 
mitjançant regressions logístiques. Aquest tipus de regressions permetria 
incloure diversos paràmetres al model probabilístic. Entre d’altres destacarien 
les percipitacions acumulades en 24h, 48h, 1 setmana... 6setmanes i 
paràmetres com el pendent del vessant i la litologia. Per poder realitzar 
aquest tipus d’estudi però es requereix una gran quantitat d’informació que 
en molts casos no es disposa. Ara bé, una regressió logística més senzilla, amb 
la informació hidrològica com a únics paràmetres, és la que s’hauria pogut 
fer en aquesta tesina.  

Finalment, es recomana que per tal que futurs estudis prenguin rellevància, 
s’hauria de disposar de força més esllavissades inventariades que les que 
s’han analitzat en aquesta tesina. Això comportaria la implicació de les 
diverses administracions en el recull d’aquests fenòmens i registrar-los en una 
base com la que ja s’ha mencionat anteriorment.  
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