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1. INTRODUCCIÓ. ELS DESPRENIMENTS COM A RISC GEOLÒGIC 
 
 
1.1. Els riscs 
 
Tota societat assumeix un nivell de tolerància als diferents riscs a què està sotmesa, en 
funció, sobretot, dels recursos de què disposa i dels estàndards culturals. Es dóna per fet 
que no es pot aspirar a la seguretat absoluta davant de cap d’aquests riscs, i, realment, 
així és; en concret, pel cas dels riscos geològics, és impossible parlar de risc zero a cap 
punt del planeta, perquè a qualsevol zona es poden produir inundacions, huracans, 
ciclons, terratrèmols, tsunamis, erupcions volcàniques, etc. Els riscs geològics queden 
englobats dins dels riscs naturals, segons la classificació d’Ayala (1987), que divideix el 
conjunt de riscs entre aquests últims, els tecnològics, que són els associats a errades de 
sistemes tecnològics (vessaments tòxics, marees negres, fuites radioactives de les 
plantes d’energia nuclear, etc.), i, en tercer lloc, els riscs dels sistemes terrestres globals, 
que són els relatius als desequilibris a escala planetària dels grans cicles (hidrològic, 
biogeoquímics, erosió – sedimentació, etc.). Aquests darrers van prenent més 
rellevància arran del coneixement creixent que es té sobre l’escalfament terrestre 
provocat per l’activitat humana. 
 
Els riscs naturals es divideixen entre els biològics (plagues, epidèmies) i els físics, que, 
a més dels geològics, inclouen els climàtics (els relatius als processos atmosfèrics com 
huracans, onades de fred o calor, etc.), els geoclimàtics (per exemple, les inundacions) i 
els còsmics (provinents de l’espai, com l’atracció de meteorits, contaminació espacial, 
etc.).  
 
 
1.2. Els riscs geològics 
 
Els riscs geològics són, segons aquesta classificació, els que afecten la geosfera i la 
hidrosfera continental, i es defineixen com “tot procés, situació o esdeveniment en el 
medi geològic, natural, induït o mixt, que pugui generar un perjudici econòmic o social 
a alguna comunitat, i en la previsió, prevenció o correcció del qual hagin d’utilitzar-se 
criteris geològics”.  Segons aquesta definició, acceptada per la majoria d’autors, queden 
inclosos aquells fenòmens d’origen antròpic (induïts) que es desenvolupen de la mateixa 
manera que els naturals. Malgrat tot, no hi ha consens al voltant d’aquest tema (Escoda, 
1999). 
 
Varnes (1984) defineix la perillositat com la probabilitat d’ocurrència d’un fenomen 
potencialment perjudicial d’una magnitud donada i durant un període de temps fixat i 
una àrea geogràfica determinada. És, doncs, un concepte deslligat de la presència o no 
de població, béns, propietats o activitats econòmiques susceptibles de resultar afectats, 
és a dir, de la presència d’elements sota risc. El tercer concepte que introdueix és el de 
la vulnerabilitat, definida com el grau de pèrdua provocat per l’ocurrència d’un 
fenomen natural d’una magnitud donada, causat a un conjunt d’elements. Mitjançant 
aquests tres elements, l’autor defineix el risc com el producte de la perillositat pels 
elements sota risc i per la seva vulnerabilitat. 
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Els moviments de vessant són un dels riscos geològics naturals (no desencadenats per 
l’acció humana) més comuns al nostre país, especialment a les àrees muntanyoses, i 
provoquen pèrdues econòmiques gens menyspreables; a més, l’activitat dels vessants 
sembla haver-se incrementat per causa del canvi climàtic i les accions antròpiques 
(Vaunat i Leroueil, 2001). Inclouen moviments força diversos en mecanismes de 
desencadenament, morfologia, forma dels dipòsits, etc. Corominas (1985) en proposa la 
següent classificació: lliscaments translacionals, lliscaments rotacionals, moviments 
fluïdals, despreniments, bolcades i moviments complexos (que són aquells que no es 
poden explicar per un sol mecanisme de trencament i, als Països Catalans, són els que 
solen involucrar volums mobilitzats majors). 
 
 
1.3. Els despreniments 
 
Els despreniments suposen la caiguda lliure d’un o diversos blocs, que, generalment, 
pateixen un desplaçament vertical en desenganxar-se del massís. És especialment 
present a les formacions rocalloses de fort pendent, tot i que es poden presentar a quasi 
totes les formacions geològiques. 
 
A partir dels mecanismes que els generen, es poden distingir tres tipus de 
despreniments. En primer lloc, els despreniments per gelifracció, que, a la nostra latitud, 
es produeixen per sobre dels 2.000 metres, és a dir, als llocs amb innivació important. 
L’aigua omple les fractures i, en glaçar-se i, conseqüentment, expandir-se, produeix 
l’acció de falca que trenca la roca. Per altra banda, hi ha els despreniments per 
reblaniment de peu, que tant pot ésser produït per l’acció de glaç i desglaç, com per la 
humectació i dessecació cíclica o l’oxidació i hidròlisi, que lligats a la presència d’aigua 
d’infiltració, redueixen la resistència de determinades litologies. I en tercer lloc, hi ha 
els despreniments per descalçament, que Corominas i García Yagüe (1997) anomenen 
col·lapse (figura 1). 
 

 
 

Fig. 1. Tipus de despreniments (Corominas i García Yagüe, 1997) 
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D’aquest últim cas cal discernir-ne tres mecanismes diferents. El primer el provoca 
l’aigua superficial, que dóna lloc a ritmes diferents d’erosió entre les diverses parts del 
terreny. Un bon exemple el trobem a la muntanya de Montserrat, en què els potents 
estrats de conglomerats es veuen intercalats per capes poc gruixudes de gresos i lutites 
continentals (vermelloses) o marines (grises) que s’erosionen amb facilitat donant lloc, 
en primera instància, a balmats, i, posteriorment, als despreniments de la zona superior a 
les balmes (Gabarró, 1996). Aquest és el mecanisme predominant als despreniments 
estudiats en aquest massís. En segon lloc, hi ha la soscavació lateral, produïda pel 
treball de sapa a les ribes dels cursos d’aigua, que va provocant un augment de la 
verticalitat i de l’altura del talús, que progressivament es va fent més inestable. És força 
típic de les àrees mediterrànies, on els règims són torrencials. Per últim cal esmentar la 
fluxió del peu, que passa quan els terrenys presents al peu són inestables. 
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2. MÈTODES D’AVALUACIÓ DE L’ABAST DELS DESPRENIMENTS 
 
 
Des del punt de vista de l’enginyeria civil, a l’hora de donar resposta als riscs associats 
als despreniments, un dels aspectes fonamentals a determinar-ne és l’abast.  
 
L’abast és un aspecte fonamental tant en la determinació de la perillositat  (l’abast 
representa l’extensió de l’àrea afectada pels despreniments) com en el disseny 
d’elements de protecció (localització i dimensionament de pantalles dinàmiques, murs 
de protecció, etc.). 
 
Tot i que l’opció ideal seria la d’evitar les zones més perilloses, sovint és difícil o ho fa 
difícil una normativa massa permissiva amb la pressió urbanística; en un nombre 
significatiu dels despreniments estudiats al Principat d’Andorra, n’han resultat afectades 
infrastructures i edificacions. 
 
S’han generat molts mètodes i teories per tal de determinar l’abast dels despreniments. 
Els més precisos són els models numèrics que requereixen gran quantitat d’informació, 
mentre que els models massa simplificats, mostren dispersions molt elevades per la gran 
quantatitat de factors que hi intervenen i que no es tenen en compte. De totes maneres, 
un repàs dels diferents models creats per a explicar el fenomen posen de manifest quins 
són els paràmetres que clarament influeixen en l’estadi de post-trencament i en quins 
casos no és tan clar. 
 
Els mètodes per a l’estudi de l’abast dels despreniments es poden agrupar segons la 
classificació de Hungr i Evans (1988), segons siguin geològics, empírics o analítics. 
 
Els mètodes geològics parteixen del coneixement del comportament que en el passat 
han tingut els afloraments de roca, mitjançant les evidències reconeixibles al camp i 
extrapolar-ho al que pugui passar actualment dins d’un període de retorn fixat. El 
mètode consisteix en identificar els blocs caiguts d’un front rocós. Els blocs més 
allunyats del front delimiten l’abast màxim assolit durant el temps que hi ha hagut 
despreniments. Si coneixem l’edat de l’escarpament rocós tindrem també una primera 
estimació de la freqüencia de caigudes. Per exemple, en moltes valls pirinenques que 
han tingut presència de geleres quaternàries, les parets rocoses que pateixen 
despreniments han estat actuant des de fa 20,000-40,000 anys, és a dir, des del moment 
que va començar la retirada del glaç. 
 
De totes maneres, cal tenir present que hi ha pogut haver canvis en les condicions 
d’usos del sòl, dels dipòsits superficials, del clima, etc. i que tot sovint és complicat 
trobar aquestes evidències al camp, perquè el pas dels anys esborra cicatrius, modifica 
la quantitat de vegetació i dóna nous moviments que fàcilment es poden confondre entre 
ells (pot ser molt difícil establir quin bloc pertany a cada moviment quan ha passat 
alguna dècada si no és amb mètodes de datació com la liquenometria). 
 
Els mètodes analítics (altres autors els anomenen numèrics) busquen la simulació de la 
caiguda dels blocs. Els programes existents es limiten a examinar la trajectòria de 
caiguda d’un únic bloc que es desprèn d’una paret rocosa i es mou sense interacció amb 
cap altre bloc i sense fragmentar-se. Les discontinuïtats presents al massís rocós 
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determinen les mides i la forma del bloc, que seran variables a considerar. La trajectòria 
que seguiran els blocs es prendrà com la més desfavorable o la més probable. Un dels 
grans paràmetres que condicionarà la propagació dels blocs i que queda recollit a 
aquestes aplicacions és el coeficient de restitució, que depèn de les caracterísitiques del 
material aflorant, i ens indica el valor de la dissipació d’energia als impactes, la 
resistència al rodament i lliscament, etc.  
 
 

 
 
 
Fig. 2. Perfil de simulació de la caiguda de blocs amb la trajectòria seguida, el tipus de 

mecanisme (lliscament, caiguda lliure, rodolament) i el coeficient de restitució (e0) 
utilitzat (López, 1982) 

 
 
En tot cas, per tal d’aplicar algun d’aquests mètodes, el millor que es pot fer és calibrar-
los a la zona en qüestió observant anteriors despreniments per tal d’escollir els 
paràmetres més representatius. Gabarró (1996) va aplicar el programa CRSP (Colorado 
Rockfall Simulation Program) a despreniments observats a la muntanya de Montserrat, i 
va obtenir-ne valors dels paràmetres sensiblement diferents dels que utilitzaven els 
autors de l’aplicació en el seu desenvolupament, que va dur-se a terme a la zona de 
Colorado (Pfeiffer et al., 1995), fet que posa de manifest la importància del correcte 
calibratge dels models. Segons els autors, el comportament dels despreniments és funció 
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de quatre factors: la geometria del vessant, les propietats dels materials que afloren al 
vessant, la geometria dels blocs de roca i les propietats de la roca que dóna lloc al bloc 
desprès. Aquests factors queden recollits en unes poques variables, pel que és la 
complexitat del problema, que lògicament en representen una simplificació molt gran. 
No obstant, de vegades és complicat entendre com afecta cada paràmetre el resultat per 
separat (Nadal, 2001). 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3. Resultats de la simulació del codi Eurobloc per a analitzar la caiguda de blocs: 
trajectòries, energies i alçada dels rebots (Copons et al. 2001) 

 
 
Els mètodes empírics són els que es poden aplicar amb menys despesa, ja que 
parteixen de relacions simples, traduïdes al coneixement d’un angle que ens indica el 
màxim abast donada una àrea font. En primer lloc trobem el mètode de l’angle d’ombra, 
que, segons Hungr i Evans (1988), es troba observant la zona més enllà del peu de la 
tartera, on han arribat alguns blocs dispersos. En aquesta zona, anomenada d’ombra, el 
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perill no és tan evident com damunt mateix de la tartera, però és clar que també n’hi ha, 
tot i que amb menor probabilitat. L’angle d’ombra es defineix com l’angle entre el 
marge exterior de la zona d’ombra i el punt més alt de la tartera. Hi ha variacions entre 
l’estimació que en fan els diferents autors; el valor de 27,5º donat per Hungr i Evans 
(1988) no s’allunya massa de les altres estimacions. Postulen que aquest valor és 
independent de l’alçada de l’àrea font, de la llargada de la trajectòria i angle del terreny, 
i aplicable tant en zones àrides com densament arbrades. Això no obstant, resulta 
excessivament conservador. 
 
 àrea font 
      angle d’abast 
     
 
 
 
 
 
 
 
.         bloc més allunyat 
 

 
Fig. 4. Definició de l’angle d’abast. 

 
 
Un segon mètode empíric per a la determinació del recorregut cobert pels despreniments 
és el de l’angle d’abast, que ja és anomenat per Heim el 1932 (fahrböschung). Aquest 
angle es defineix com el format per la línia que uneix el punt més alt de l’àrea font i el 
bloc aturat més enllà, amb l’horitzontal, com mostra la figura 4 (Hsü, 1978). Alguns 
autors han equiparat aquest angle amb un angle de fregament equivalent o amb un angle 
de fricció de la superfície de contacte entre la massa lliscant i el terreny, tot i que n’hi ha 
que creuen que seria més correcte utilitzar l’angle que uneix els centres de gravetat. 
Heim manté que es pot interpretar la línia de l’angle d’abast com una línia d’energia. 
Sassa (1988) es basa en aquesta observació per proposar (pel model friccional) la figura 
5. Això no obstant, autors com Legros (2001) postulen que el paràmetre de l’angle 
d’abast està buit de sentit físic. 
Una altra font de polèmica al voltant del mètode de l’angle d’abast és el fet de la seva 
dependència respecte variables com el volum desprès o l’altura de caiguda lliure. Hores 
d’ara encara surten articles amb detractors i defensors de les diferents correlacions. 
 
La relació entre angle d’abast i volum és coneguda des de fa temps i ha estat descrita 
per molts autors, si bé, Hsü (1978) assenyala que aquesta reducció es produeix tan sols 
per volums majors de 5 · 105 m3; Scheidegger (1973) fixa aquest límit en 105. Per sota, 
cal considerar-hi un valor constant (la tangent queda entre 0,57 i 0,83), que no supera 
l’angle de repòs. A la figura 6 s’observen els resultats obtinguts per diferents autors 
quant a la relació entre l’angle d’abast i el volum de material desprès. 
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Fig. 5. Model de fricció (Sassa, 1988) 
 
 
Més recentment, Corominas (1996), ha mostrat el seu desacord amb aquests resultats, 
tot defensant que la reducció de l’angle d’abast també es produeix des de volums 
menors; concretament, entre volums de 10 m3 i 104 m3, observa una reducció de la 
tangent de l’angle d’abast d’1,1 a 0,4. En tot cas, i com s’observa a la figura 6, aquesta 
reducció és logarítmica. 
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Fig. 6. Relació entre l’angle d’abast i el volum per diversos moviments 

(Leroueil et al., 1996) 
 
Com s’ha dit, i per causa de la gran dispersió que té la relació, hi ha autors que creuen 
que aquesta no existeix i han buscat la correlació amb d’altres paràmetres, com ara 
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l’altura de caiguda. Corominas (1996) no ha observat una tendència clara en els casos 
estudiats. Corominas et al. (1990) i Nadal (2001) troben que el fet que la major 
dispersió observada pels volums inferiors a 105 m3 es deu a la rellevància que els 
obstacles presents al llarg del camí en decréixer el volum. De fet, sembla lògic pensar 
que, per volums molt grans (milions de m3 o més), el fet que hi hagués un bosc clar o 
dens perd la importància que sí que té quan es tracta d’un bloc de 10 m3, ja que 
intervindran factors com els xocs amb les soques, la densitat forestal, el tipus de 
sotabosc, etc., que donaran lloc a comportaments molt diferents. 
 
 
 

 
 

Fig. 7.  Influència dels obstacles en l’angle d’abast de diversos despreniments pirinencs 
(Corominas et al. 1990). Per exemple, per un volum de 103 m3, l’angle d’abast és major 
en el cas d’un recorregut per bosc (F), que per tartera (S) o per prats (G) i roca nua (R). 

 
Un darrer mètode empíric per al càlcul de l’abast dels despreniments és el desenvolupat 
per l’Institut Geotècnic Noruec (NGI), exposat per Domaas (1994), i que parteix d’una 
gran simplificació de la forma del vessant (figura 8). Aquest queda reduït a tres trams: el 
superior és el tram de vessant de roca, de gran pendent, sota el qual hi ha la tartera, 
modelitzada com un sol tram; en resta un tercer, de menor pendent, que s’acaba allà on 
arribin els blocs. 
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Fig. 8. Esquema del vessant per a l’aplicació del mètode de l’Institut Geotècnic Noruec. 
 
Aquesta gran simplificació de la geometria del vessant és perfectament aplicable a la 
geografia escandinava, ja que en tots els casos les ensulsiades es produeixen a les parets 
excavades per les glaceres quan aquestes tenien major extensió. Per tant, el primer tram, 
de gran pendent, correspon a aquestes parets, que han anat generant una tartera a la seva 
base, més enllà de la qual el pendent se suavitza, conformant la típica forma d’U de les 
valls glacials. En general, per tant, no serà un mètode aplicable als massissos de les 
nostres latituds, en què les geometries no segueixen un patró tan homogeni. No obstant, 
resulta interessant veure quines són les conclusions a què porta l’aplicació del mètode. 
 
Segons els estudis realitzats pel NGI mitjançant aquest model, es posa de manifest que 
l’altura de l’àrea font per damunt de la tartera no dóna per sí sola una relació fiable per a 
determinar l’angle d’abast. D’entre els factors geomètrics, el pendent del terreny més 
enllà de la tartera és dominant sobre l’abast dels blocs més allunyats, és a dir, el pendent 
al tram final del moviment. 
 
Quant a la forma del bloc desprès, i com a tendència general, el mètode de l’Institut 
Geotècnic Noruec ha permès establir que els que tenen forma de disc són els que arriben 
més enllà (i més com més arrodonits siguin), amb un màxim per diàmetres propers als 4 
metres. Les formes el·lipsoïdals amb eix menor no inferior a la meitat de l’eix gran 
tenen també trajectòries llargues. En els blocs rodons però lleugerament angulosos o 
cilíndrics (amb altures superiors a un terç del diàmetre) o hexagonals, l’abast es redueix, 
es creu que per causa de les repetides pèrdues d’energia que suposen les formes 
desiguals. Una darrera geometria encara menys eficaç a l’hora de moure’s és la cúbica. 
A grans trets, el mètode permet establir que l’efecte de la geometria és especialment 
important en els blocs d’entre 30 i 100 m3. 
 
Un inconvenient greu d’aquesta metodologia és que requereix geometries semblants a 
les que es poden donar al relleu noruec, assimilables al model descrit. A la vegada, 
aquest inconvenient és el que fa que s’obtinguin dispersions menors, ja que, en estudiar 
casos més homogenis, es redueixen els possibles rangs dels paràmetres que hi ha en joc. 
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3. L’ANGLE D’ABAST 
 
 
El mètode de l’angle d’abast ofereix una estimació de fins on poden arribar els 
despreniments en base a pocs paràmetres més o menys fàcils de determinar. Es tracta de 
fer una estimació del volum potencialment mobilitzable observant les possibles àrees 
font. Un cop determinat el volum, el mètode permet estimar l’abast en forma d’angle, 
que es convertirà en un abast (en forma de distància) fent intersectar la recta que forma 
l’angle obtingut amb l’horitzontal i que passa pel punt més alt de l’àrea font, amb el 
perfil del vessant aigües avall, obtingut a partir de la topografia. El mètode permet 
diferents nivells de seguretat a l’hora d’establir l’abast dels blocs a un vessant donat. 
 
 
         log(tg(α)) 
 
 
 
 
 
       α2 
 
 
           recta de correlació 
       α1 

 
              embolcallant inferior 
 
 
          log(V) 
       

log(volum estimat) 
 
Fig. 9. Ús del mètode de l’angle d’abast. Determinat el volum potencialment inestable, 

es poden obtenir dos angles d’abast diferents. α1 correspon a utilitzar l’embolcallant 
inferior de tots els casos descrits, mentre que α2 correspon a la recta de correlació 

obtinguda amb els casos estudiats. 
 
 
 
 
    α1       α2 
 
 
 
 
 
 
         Abast segons la recta de correlació 
 
         
 
 
 
                       Abast segons 
                       l'embolcallant 
 
 

Fig. 10. Ús del mètode de l’angle d’abast. L’angle d’abast determinat a la gràfica de 
l’anterior figura permet localitzar el punt del perfil del vessant on s’haurien d’aturar els 
blocs atenent al mètode. Es pot comprovar la gran diferència en termes de longitud de 

vessant recorregut, que hi ha entre fer servir una o altra recta. 
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Així, si s’utilitza la recta de regressió, existirà una probabilitat molt elevada (de l’ordre 
del 50%), que els blocs superin el punt trobat. I per altra banda, si s’utilitza la recta 
embolcallant inferior de tots els casos estudiats, la probabilitat es redueix molt i pot ser 
que s’adoptin mesures excessivament conservadores. En aquest segon cas, a més, no 
tenim idea de fins a quin punt les probabilitats de superar-se l’abast obtingut s’han 
reduït o no. La relació entre les variables volum i angle d’abast són lineals al pla d’eixos 
logaritme del volum contra logaritme de la tangent de l’angle d’abast. Les figures 9 i 10 
mostren la manera d’estimar l’abast dels despreniments, a partir de les rectes de 
correlació i embolcallant inferior, un cop determinat el volum potencialment inestable. 
 
Sembla evident que, si es disposa de poques dades, és impossible obtenir l’abast amb la 
suficient precisió. No obstant, cal no perdre de vista el gran avantatge que suposa el fet 
del baixíssim cost que representa un estudi mitjançant l’angle d’abast. Per tant, una 
bona opció per mantenir aquest avantatge i, a la vegada, disminuir la dispersió de les 
dades, fent de més utilitat el mètode, seria la de dividir els diferents despreniments en 
grups més homogenis. Corominas (1996) proposa una classificació dels despreniments 
per tenir en compte si han trobat el recorregut lliure, obstruït per algun obstacle 
insalvable, si han patit girs forçats o si han anat canalitzats, i en funció de les 
característiques del recorregut (boscos, tarteres, roca nua, etc.). Defensa, doncs, que la 
presència d’obstacles al llarg de la trajectòria ha d’influir en l’abast dels despreniments, 
i d’una manera més particular pels volums menors. 
 
Altres autors han volgut explicar la major mobilitat dels despreniments de roca a través 
d’altres mecanismes menys intuïtius com ara la lubrificació amb aire atrapat, però 
l’estudi de despreniments de grans dimensions a la Lluna o bé de caràcter submarí, 
n’han demostrat la falsedat (Hsü, 1978). 
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4. OBJECTIUS I MÈTODE DE TREBALL 
 
 
L’angle d’abast és un dels mètodes per a l’estimació de la distància que poden recórrer 
els despreniments. És un mètode senzill, fet que el fa molt interessant a l’hora de 
planificar territori i definir les obres de defensa a realitzar, i que utilitza molt poques 
dades de partida; això no obstant, dóna resultats amb excessiva dispersió, que podria 
venir del fet que les correlacions s’aconsegueixen ajuntant molts despreniments de 
característiques molt diferents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Dispersió de les dades sense agrupar-les segons els tipus de vessant. 
 
 
Així doncs, una millor definició de les característiques del recorregut dels 
despreniments podria representar una millora del mètode. De fet, ja hi ha estudis que ho 
demostren (Corominas et al, 1990), tot i que algunes anàlisis de la propagació que tenen 
en compte les condicions geomètriques del recorregut i l’ús del sòl que es troba al llarg 
de la trajectòria del despreniment, són excessivament genèriques. 
 
L’objectiu de la tesina és afinar una mica més la capacitat predictiva del mètode de 
l’angle d’abast en la definició de les zones que es poden veure afectades per l’arribada 
dels despreniments rocosos. 
 
Com s’ha dit, la dispersió de l’angle d’abast observada en els casos disponibles fins ara 
l’atribuïm al fet de barrejar caigudes de blocs que tenen condicions de propagació molt 
diferents. El fet de discórrer per un vessant rocós obert i sense obstacles, o bé per un 
vessant recobert de sòl, o per tartera, amb bosc, sense bosc, etc., condiciona 
notablement el punt d’arribada i, en conseqüència, l’angle d’abast. 
 
Com a objectius específics, es pretén analitzar com varia l’angle d’abast dels 
despreniments en funció dels tipus de substrat que travessen, la presència de vegetació i, 
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en concret, el percentatge de bosc, i també la presència d’obstacles com ara, blocs 
caiguts prèviament, parets rocoses etc. 
 
La finalitat és aconseguir, en funció de les caracterísiques del recorregut, una millor 
estimació de l’angle d’abast i de les zones potencialment perilloses. 
 
 
4.1. Metodologia de treball 
 
D’acord amb els objectius de la tesina, s’ha fet un inventari de despreniments, el 
tractament de la informació, i l’anàlisi de les trajectòries i de l’angle d’abast 
associat. 
 
a) Inventari de despreniments 
 
Inclou esdeveniments que ja havien estat inventariats anteriorment (Cristina Baeza, del 
Departament d’Enginyeria del Terreny, i Xavier Gabarró) i que s’han tornat a visitar, 
nous despreniments i despreniments descrits a la literatura. L’inventari està format 
majoritàriament per moviments d’arreu de la geografia dels Països Catalans, però 
particularment del Pirineu, Pre-Pirineu i de Montserrat. A més, s’han incorporat alguns 
moviments de la literatura que tenien descripcions o fotografies suficientment detallades 
com per poder-ne extreure la informació requerida (en particular, a la regió de Friuli, a 
Itàlia i al parc nacional de Yosemite, als Estats Units d’Amèrica). 
 
Cada despreniment ha estat localitzat i situat en un mapa topogràfic. Cadascun dels 
despreniments s’ha visitat directament sobre el terreny, sempre que s’ha pogut, fins 
l’àrea font on s’ha realitzat una avaluació del volum desprès. El volum de material 
mobilitzat s’ha determinat fent hipòtesis sobre la geometria prèvia de la paret que ha 
donat lloc al despreniment. Els volums s’han associat a formes geomètriques senzilles, 
generalment prismes triangulars o rectangulars. En algun cas, el volum s’ha estimat com 
una suma de formes senzilles, com ara en el cas de trobar dos diedres en dues direccions 
diferents, en què s’ha suposat que dos prismes rectangulars s’han desprès. Quan les 
condicions d’accessibilitat han fet impossible arribar-hi, les dimensions de la cicatriu 
s’han determinat mitjançant diferents lectures amb el clinòmetre des de diversos punts. 
En cas de despreniments petits, s’ha fet una estimació del volum tenint en compte la 
suma de volums dels diferents blocs trobats. 
 
Posteriorment, amb cinta mètrica i un clinòmetre, s’ha anat mesurant la distància i el 
pendent de cadascun dels trams que ha anat recorrent el/s bloc/s caigut/s, tot anotat a 
cada un d’ells les següents característiques (vegeu fitxa annexa a la pàgina 23): 
 

a) tipus de substrat (roca, formació superficial,..) 
b) presència de vegetació (bosc, arbusts...) 
c) distància entre arbres mesurada amb cinta 
d) diàmetre dels arbres presents 
e) localització dels blocs caiguts en el recorregut i les seves dimensions 
f) identificació dels blocs caiguts recentment respecte als que podien haver caigut 

en anteriors esdeveniments 
g) localització de parets rocoses o altres obstacles que hagin desviat la trajectòria 
h) rugositat del vessant 
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La densitat forestal s’ha mesurat de manera simple, trobant un diàmetre representatiu 
del tram i una separació mitjana entre troncs. 
 
Un aspecte força conflictiu de la tasca de camp ha estat la distinció dels blocs recents 
d’aquells que ja hi eren. Perquè tot i que s’ha treballat amb despreniments recents, 
alguns feia més de 20 anys que s’havien produït i la vegetació del recorregut s’ha 
recuperat, fent difícil la reconstrucció de la trajectòria. Els factors que han estat decisius 
a l’hora d’establir-ho han estat el color de les cares de fractura dels blocs, la presència 
d’impactes, la posició dels blocs (sovint n’hi havia que encara reposaven contra les 
soques dels arbres o que es trobaven en equilibri inestable), etc. 
 
Una altra dada que s’ha anotat per cada tram és la rugositat, entesa com la separació 
dels obstacles respecte una hipotètica línia de pendent mitjà del tram. 
 
b) Tractament de la informació 
 
S’han discretitzat les trajectòries dels despreniments en trams de longitud el 5% de la 
longitud total coberta pels blocs que han arribat més lluny. Per cada tram s’han establert 
uns valors dels diferents paràmetres estudiats, això és, la rugositat, tipus de substrat, 
presència de bosc, les possibles restriccions geomètriques del recorregut, i els blocs 
aturats, dels quals se’n donen les mides i la posició dins del tram. 
 
Els despreniments s’han classificat en tretze grups: 
 
- Despreniments no obstruïts (NO): són aquells que no han trobat obstacles 

destacables al llarg de la trajectòria. En tots els casos hi ha una part del recorregut en 
què es propaguen per roca nua.  

Fig. 12. Despreniment amb bosc. Encara s’endevina la destrossa d’arbres provocada. 
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Fig. 13. Despreniment canalitzat amb bosc a l’interior i a continuació de la canal. És el 
despreniment de la Panxa del Bisbe, que és l’agulla de la fotografia. S’observen alguns 

blocs aturats al llarg de la canal. 
 
 
- Despreniments per tartera (T) 
 
- Despreniments deflectats: són els que durant la caiguda han patit una desviació 

sobtada de la trajectòria en planta destacable (superior als 40º), per causa de les 
condicions geomètriques del vessant. Els casos disponibles han obligat a distingir 
entre les situacions següents: 

 
- Despreniments deflectats (D) 
- Despreniments deflectats amb bosc en un tram del recorregut (DB) 

 
- Despreniments canalitzats: geomètricament, la característica fonamental del 

recorregut és la presència de parets a banda i banda, fet que provoca gran quantitat 
de xocs. Com en el cas anterior, distingim: 

 
- Despreniments canalitzats (C) 
- Despreniments canalitzats amb bosc en un tram del recorregut (CB). És el 

cas de la figura 13. 
- Despreniments canalitzats amb tartera en un tram del recorregut (CT) 

 
- Despreniments amb bosc: com en tots els casos, hi haurà un tram de la propagació 

que es produirà per roca nua, però seguidament, els blocs passaran a discórrer pel 
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bosc (figura 12). La gran diversitat dels casos disponibles ha fet necessari dividir en 
tres grups, en funció de la longitud relativa recoberta de bosc. Així tenim: 

 
- Despreniments amb bosc de classe 1: més del 60% del recorregut (B1) 
- Despreniments amb bosc de classe 2: entre el 30% i el 60% (B2) 
- Despreniments amb bosc de classe 3: menys del 30% del recorregut (B3) 

 
- Despreniments per bosc i tartera: són una combinació dels casos obstruïts amb 

tartera i amb bosc, que, lògicament, es divideix entre les diferents topologies de 
bosc. A l’inventari fet, hi ha casos pertanyents als següents dos grups: 

 
- Despreniments amb tartera i bosc de classe 1: a més del tram de roca nua, hi 

ha un tram de tartera i un mínim del 60% del recorregut recobert de bosc (BT1) 
- Despreniments amb tartera i bosc de classe 2: és com l’anterior, però amb un 

tram de bosc entre el 30 i el 60% del total (BT2) 
 
- Despreniments obstruïts: són els que han trobat un obstacle prou gran (p.e. paret 

frontal) com per impedir-ne la propagació més enllà (O) 
 
És clar que hi ha casos que són confusos i que no poden ser inclosos només en un sol 
grup, o bé que, tot i que s’hi inclouen, cal tenir present que hi ha peculiaritats que no els 
fan massa representatius del conjunt del grup. No obstant, cal incórrer a aquests petits 
errors, sense deixar de tenir-los presents per tal de poder explicar les possibles 
desviacions, per tal de simplificar el problema i no crear massa subconjunts, que 
requeririen un nombre molt més elevat de moviments inventariats dels que es disposa. 
 
c) Anàlisi de les trajectòries i de l’angle d’abast associat 
 
En els diferents despreniments estudiats, com a cas general, els diferents blocs han 
seguit, lògicament, camins diferents vessant avall. En la majoria dels casos és 
pràcticament impossible reproduir aquests recorreguts, de manera que se suposa una 
única trajectòria representativa del conjunt de moviments imaginant les trajectòries més 
probables i, en tot cas, seguint els blocs dipositats. En algun cas, a més, els blocs han 
baixat seguint dues parts diferents del vessant, com és el cas del despreniment de la 
Paret Seca, a Montserrat (figura 14), en què una part dels blocs va baixar per un torrent i 
l’altra part va baixar per un altre curs torrencial de menor entitat. El que s’ha fet és 
estudiar un dels dos recorreguts i treballar com si tots els blocs haguessin baixat pel 
mateix costat.  
 
En definitiva, de cada moviment se’n coneix la distribució de la massa al llarg del 
vessant. Per tant, se n’ha pogut obtenir els angles d’abast dels blocs més allunyat així 
com els diferents angles d’abast per diferents percentatges de volum acumulat (90%, 
75%, 50%, 25% i 10%). A més, com que de cada moviment se’n coneix el volum 
mobilitzat, es pot representar cada esdeveniment al pla logaritme del volum – logaritme 
de la tangent de l’angle d’abast. 
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Fig. 14. Despreniment de la Paret Seca, a Montserrat. Al peu del cingle conglomeràtic, 
on hi ha marcada l’àrea font, el despreniment es va bifurcar, per retrobar-se al fons del 

barranc. 
 
 
4.2 Treball realitzat 
 
Inventari 
 
Com s’ha dit, s’han revisitat nombrosos despreniments que havien estat estudiats per 
membres del Departament d’Enginyeria del Terreny (Corominas et al. 1988; Corominas 
et al. 1990; Baeza, 1994; Corominas, 1996), se n’han inventariat d’altres de nous, així 
com s’han reinterpretat moviments esmentats a la literatura. 
 
El nombre total de despreniments considerat ha estat de 70. No tots els despreniments 
han pogut intervenir a cada etapa de l’estudi, ja que la seva participació o no ha depès 
de la informació que se’n té. A la taula 1 hi ha un resum dels moviments i de la seva 
localització. Convé tenir present que cada moviment inventariat ha representat la 
mesura sistemàtica de llargades i pendents dels trams, així com l’anotació sistemàtica de 
les característiques del recorregut, i la distinció entre els  blocs caiguts en 
l’esdeveniment considerat i els que poguessin existir anteriorment. Això, juntament amb 
el fet que els despreniments es troben dispersos pel territori en àrees poc accessibles,  fa 
que el nombre d’esdeveniments inventariats hagi estat de 1 o 2 per dia de camp. Tot 
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plegat s’han invertit 20 dies de treball de camp. A la taula 2 hi ha un recull dels 
despreniments que no s’han pogut utilitzar i els motius d’aquest fet. 
 
Taula 1. Sumari dels despreniments estudiats 
 
ANDORRA 
 

Localització 

1- Canal de l’Alzina any 1.997 Solà de Santa Coloma 
2- Canal de l’Alzina any 2.001 Solà de Santa Coloma 
3- Canal de Roques Blanques, 16-5-01 Solà de Santa Coloma 
4- Canal de Roques Blanques, 21-5-01 Solà de Santa Coloma 
5- Basera Mateu Solà de Santa Coloma 
6- Solà de Nadal Solà d’Andorra la Vella 
7- Racons, 13:30 Sobre la cantina de Racons (Canillo) 
8- Racons, 13:40 Sobre la cantina de Racons (Canillo) 
9- Racons sanejament a les 18:00 Sobre la cantina de Racons (Canillo) 
10- Collet de Costasseda Coma de Certers 
11- El del mig Coma de Certers 
12- Cortals de Manyat Coma de Certers 
13- L’Asparró Coma de Certers 
14- Vila Est del nucli de Vila (Encamp) 
15- Coma Pedrosa Coma Pedrosa 
 
 
PALLARS– RIBAGORÇA 
 

Localització 

16- Embassament d’Escales Al sud de Pont de Suert 
17- L’Arboló dia 9 Vessant est, sobre la Noguera Pallaresa 
18- L’Arboló dia 10 Vessant est, sobre la Noguera Pallaresa 
19- L’Arboló dia 11 Vessant est, sobre la Noguera Pallaresa 
20- Sort Riba esquerra de la Noguera, sobre Sort 
21- Ainet de Besan Traça de la carretera antiga entre Ainet i 

Alins 
 
 
ALT URGELL – CERDANYA Localització 

22- Roca Fembra Sobre els Banys de Sant Vicenç 
23- Roc de l’Àliga Al sud de Martinet, després del primer túnel 
24- Cava Al penya-segat de sobre el nucli de Cava 
 
 
MONTSEC – CAMARASA Localització 

25- Pantà de Camarasa Aigües avall de la presa, vora el túnel  
26- Pantà d’Alós de Balaguer Al camí de Camarasa a Alós de Balaguer 
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MONTSERRAT Localització 

27- Les Feixades Al camí de Collbató al Monestir, a prop de 
Salnitre 

28- Camí de les Canals Al camí de Collbató al Monestir, a tocar de 
Salnitre 

29- Serra Llarga Vessant oest fins el Torrent Fondo 
30- El Capítol – est  Camí de Collbató al Monestir, al Capítol 
31- Bassal de l’Àliga La font és sobre la Santa Cova  
32- Funicular de la Cova Sobre l’estació superior del funicular de la 

Santa Cova 
33- Monestir Sobre els horts de darrere la Basílica 
34- Cel·les Al carrer de darrere les cel·les de Montserrat 
35- La Panxa del Bisbe  A la canal a l’oest de la Panxa del Bisbe 
36- Canal de Sant Jeroni A la part mitja de la Canal de Sant Jeroni 
37- Paret Seca Creua el cremallera i arriba vora el 

polisportiu de Monistrol 
38- Sant Benet – Monestir 1 Surt de la franja rocosa de just a sota el 

monestir 
39- Sant Benet – Monestir 2 Surt de la franja rocosa de just a sota el 

monestir 
40- Sant Benet – Cremallera 1 A mig vessant entre el monestir i el 

cremallera 
41- Sant Benet – Cremallera 2 A mig vessant entre el monestir i el 

cremallera 
42- Torrent sud de la Serra del Franc  Al nord de la serra, en direcció al cremallera 
43- Cremallera sud Vessant O de la Serra del Franc, sobre la traça
44- Cremallera nord Vessant O de la Serra del Franc, sobre la traça
45- Purga del pas a nivell Vessant O de la Serra del Franc, sobre la traça
 
 
PREPIRINEUS Localització 

46- Coll de Bracons Sota el Puig de Civaderes i fins a la carretera 
47- Guardiola de Berguedà, 2001 Aigües amunt de Guardiola, riba esquerra 
48- Guardiola de Berguedà, 1982 Aigües amunt de Guardiola, riba esquerra 
49- Cercs Entre la C-16 i l’embassament de la Baells 
50- Pedra Al municipi de Pedra 
 
BARCELONA Localització 

51- Sot del Migdia Al front de l’antiga pedrera 
52- Santa Creu d’Olorda Al front de l’antiga pedrera 
 
ITÀLIA Localització 

53- Monte Glemina 
54- Santa Agnese 
55- San Giacomo 

Friuli, al nord d’Itàlia 
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56- Mena 
57- Clapon del Mai 
58- C. Sclauzons 
59- Monte Festa 
60- Mulino Maseret, Monte Boscatz 
61- Braulins, M. Brancot 
62- C. le Gnocs 
63- Punta Sopra Castello 
64- Monte Pulineto 
65- Selva Piana 
66- Boscatz 
 
 
NORD AMÈRICA Localització 

67- Camp Curry 16-11-98 
68- Camp Curry 25-05-99 
69- Camp Curry 16-06-99 
70- Happy Island 

Parc Nacional de Yosemite, als Estats Units 

 
 
Taula 2. Despreniments que s’han rebutjat per a l’estudi 
 
Nom Situació Motiu 
Pedrera de Xerallo 1, 2 i 3 Pallars Jussà Possible alteració posterior 
Pedrera de Xerallo 4 i 5 Pallars Jussà Diverses fonts possibles 
Alins Pallars Sobirà Dubtes sobre els blocs més allunyats 
Capítol Oest Montserrat  Dubtes sobre l’abast real 
Camí de Sant Miquel Montserrat  Gens de caiguda vertical 
Paret de Sant Jeroni Montserrat Blocs dispersos per un bosc tancat, sense 

rastres evidents de la trajectòria seguida 
Esplanada de Sant Miquel Montserrat Blocs bellugats posteriorment 
Túnel de Cartanís  Més lliscament que despreniment, difícil 

de reconstruir i molta sensibilitat de 
l’angle d’abast respecte petites variacions 
de la posició de l’últim bloc aturat 

Pardines Ripollès No té caiguda lliure 
Purga enregistrada en vídeo Montserrat No es veu bé el punt d’on surt 
Despreniment fòssil de 
Bagà 

Berguedà Condicions del despreniment dubtoses i 
no es detectarien tots els blocs 

Sant Vicenç de Castellet Bages Blocs fruit de les voladures o bé de 
llençar els blocs sobrants d’un front de 
pedrera abandonat 

 
 
Tractament de les dades 
 
En anteriors inventaris (Corominas et al. 1990; Corominas 1996) es donava una sola 
etiqueta a cada esdeveniment, com  ara recorregut sense obstrucció, recorregut per bosc 
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clar, bosc dens, tartera, o deflecció. Aquí hem fet una descripció més detallada, dividint 
en trams, de característiques més o menys homogènies, les diferents trajectòries. De 
cada tram s’indica el tipus de substrat, la densitat de vegetació i les eventuals 
restriccions geomètriques.  
 
Per fer directament comparables els diferents moviments, aquesta discretització s’ha fet 
en trams de longitud del 5% de la longitud coberta pels blocs que han arribat més lluny. 
 
Com s’ha indicat en l’apartat anterior, els despreniments s’han classificat en diferents 
tipologies de trajectòria: no obstruïts, tartera, deflectats, deflectats amb bosc, canalitzats, 
canalitzats amb bosc, canalitzats amb tartera, bosc 1, bosc 2, bosc 3, bosc 1 i tartera, 
bosc 2 i tartera, i obstruïts. A partir d’ara es farà referència a aquests grups, 
respectivament, com NO, T, D, DB, C, CB, CT, B1, B2, B3, BT1, BT2 i O. 
 
D’altra banda, s’han situat els blocs resultants del despreniment i se n’ha analitzat el 
repartiment al llarg de la trajectòria. Des del punt de vista de l’enginyeria civil (a l’hora 
d’establir les obres de defensa necessàries), no és el mateix que la major part dels blocs 
es quedin molt més amunt que els que més corren que no pas que la major part dels 
blocs es concentrin al final de la trajectòria. És per això que als inventaris dels 
despreniments visitats, de nou per cada tram, s’han descrit els blocs despresos que s’han 
anat trobant. 
 
El conjunt de les dades de cada moviment s’han resumit a una fitxa com l’exposada a la 
taula 3. Les fitxes dels diferents moviments es recullen al CD de dades adjunt. 
 
Taula 3. Model de fitxa. 
 
Nom del despreniment 
 
Localització: situació geogràfica i data aproximada (quan se’n tenien referències). 
 
Tipus de roca: dels blocs despresos, que no té perquè coincidir amb la del substrat del 
vessant. 
 
Característiques de la font: s’explica la hipòtesi que s’ha fet per tal de deduir el volum 
mobilitzat. Es redueix la geometria del bloc a formes geomètriques senzilles, com ara 
prismes triangulars o rectangulars. De cara a futures indagacions en el tema, s’han 
recollit dades de la fracturació a l’àrea font, sempre que s’hi ha tingut accés; això és, la 
separació entre fractures, el cabussament aproximat i la continuïtat segons la direcció i 
segons el cabussament. 
 
Trajectòria: 
 
- Descripció general: per a donar una idea global dels substrats i constrenyiments 
geomètrics que han anat trobant els blocs. 
 
- Descripció tram a tram: 
No. I F Pend. Sortint Blocs Característiques 
1       
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2       
3       
 
Aquesta taula és la font principal d’informació per a l’estudi dels despreniments. 
D’entrada s’hi recullen dades geomètriques per tal de poder esquematitzar el vessant. A 
la primera columna hi ha el número del tram, mentre que a la segona i tercera, hi ha la 
distància respecte el punt més alt de l’àrea font seguint el vessant, respectivament, de 
l’inici del tram i del final del tram. A la següent columna hi ha el pendent mitjà del 
tram, és a dir, el pendent de la recta que uneix el punt més alt i més baix del tram. És a 
partir d’aquesta recta que es defineix el següent paràmetre, el del sortint, que és la 
separació de la superfície del vessant en el tram estudiat respecte seu. No és sempre la 
màxima separació, sinó que n’és una mesura característica en el tram. Això és així 
perquè es busca donar unes característiques homogènies, representatives del tram i al 
màxim explicatives del que ha succeït amb els blocs precipitats. 
 
A la columna titulada “blocs”, hi ha les dades dels blocs aturats al tram, és a dir, la 
posició respecte l’origen (la part alta de l’àrea font) i el volum, aproximat en la majoria 
dels casos com prismes rectangulars. En algun cas comptat, resulta impossible descriure 
tots els blocs aturats, com és el cas de Cercs, en què s’ha generat una autèntica tartera 
arran del despreniment inventariat, o el de Vila, en què la dimensió més gran de la 
major part dels blocs produïts no passa dels 10 cm. En aquests casos s’ha optat per fer 
una estimació en percentatge del volum aturat a cada tram. 
 
A la darrera columna és on hi ha les dades del substrat present al tram. Així, si es tracta 
de formació superficial, s’hi anoten dades del gruix que té; si hi ha tartera, s’hi recull la 
mida característica dels blocs presents a la tartera abans de l’ensulsiada estudiada. En 
algun cas en què es fa difícil reduir els blocs presents a una sola mida característica, 
se’n donen dues o tres i el percentatge de volum a què representa cadascuna. En cas de 
bosc, s’hi dóna el diàmetre d’arbre representatiu, així com una separació característica 
entre troncs. A més, quan s’escau, hi ha informació sobre la qualitat del sotabosc. 
Complementàriament amb la informació de l’ús del sòl, es donen dades per a avaluar si 
el moviment s’ha de considerar canalitzat, deflectat o obstruït. Per acabar, hi ha una 
mínima referència als danys materials causats pels blocs despresos. Les abreviacions 
fm. i b.c. signifiquen, respectivament, formació superficial i bloc característic (mida 
característica dels blocs de la tartera present al tram). 
 
Angle d’abast: és el que s’ha deduït amb les dades de pendents i longituds recollides a 
la visita de camp, que s’han representat a un programa de dibuix. 
 
Observacions: fets destacables que no queden recollits als altres apartats i que poden 
tenir influència en l’abast dels blocs (per exemple, presència de neu), o bé sobre la 
bondat de les dades preses (com ara, la manca de blocs en algun tram per erosió o 
aprofitament humà, etc.). Per acabar, s’adjunten fotografies de la majoria dels 
despreniments, tant de l’àrea font com del recorregut, per tal de donar una visió més 
ajustada de l’esdeveniment. La intenció de fer unes fitxes exhaustives ha estat la de 
proporcionar eines per a l’estudi dels despreniments incloent paràmetres que fins ara 
s’havien simplificat en excés o que no s’havien tingut en compte. 
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5. RESULTATS OBTINGUTS 
 
 
Les dades de camp permeten realitzar diverses anàlisis. Els substrats i la posició del 
bloc més avançat permetran veure, en primer lloc, la modificació que produeixen sobre 
l’angle d’abast els diferents casos de despreniments, les casuístiques que tenen 
dispersions més elevades, possibles convergències de les rectes de correlació i 
embolcallants inferiors, etc. 
 
Una segona anàlisi és la que es deriva de les dades de la posició dels blocs al llarg del 
vessant. Per una banda podrem estudiar les rectes de correlació i embolcallants inferiors 
per diferents percentatges de blocs acumulats, i de l’altra, permeten veure quina és 
l’evolució del volum acumulat alhora que varia l’angle d’abast. 
 
Per a realitzar aquestes anàlisis s’ha reduït el nombre de classes en què s’agrupen els 
despreniments, ja que sinó, el nombre de casos, en algun grup, seria massa reduït. Els 
set grups adoptats són: els no obstruïts, els que troben tartera, els que troben bosc, bosc i 
tartera, els que són deflectats, els canalitzats i els obstruïts. Aquest darrer grup es tracta 
a part, ja que el seu comportament, com s’explicarà, és molt diferent del de la resta. 
 
 
5.1. L’angle d’abast en funció dels obstacles 
 
La comparació de les rectes de correlació dels diferents casos permet constatar que els 
obstacles i els constrenyiments geomètrics tenen una importància cabal en la propagació 
dels despreniments. D’entrada, cal constatar que s’ha observat allò que molts autors ja 
han posat de manifest prèviament, que és la relació existent entre el volum de material 
mobilitzat i la tangent de l’angle d’abast. A la figura 15 es pot veure aquesta relació pel 
cas del grup de despreniments no obstruïts. S’hi han dibuixat les rectes embolcallant 
inferior i de correlació, que s’utilitzaran més endavant per a fer les comparacions entre 
els diferents grups. 
 
Els casos més exemplars davant d’aquest comportament han estat els despreniments 
amb bosc, el no obstruïts , els no obstruïts amb bosc, i els que tenen bosc i tartera. I, per 
altra banda, els que pitjor mostren aquest fenomen són els deflectats i els canalitzats, 
com es desprèn de la següent taula (taula 4), que recull els valors dels diferents 
coeficients de correlació, r2, i les equacions de les rectes embolcallant i de correlació. 
 
Taula 4. Coeficients de correlació entre logaritme del volum i logaritme de l’angle 

d’abast pels diferents grups considerats. Equacions de les rectes de correlació i 
embolcallant inferior (de pendent el de la recta de correlació) per a cada grup. 

  
 Recta de correlació Recta embolcallant Coeficient de correlació 
No obstruïts y=-0,0931x+0,005 y=-0,0931x-0,1881 0,55 
Tartera y=-0,0323x-0,0379 y=-0,0323x-0,1838 0,13 
Bosc y=-0,0309x+0,0111 y=-0,0309x-0,1360 0,40 
Bosc amb tartera y=-0,0630x+0,0254 y=-0,0630x-0,3120 0,54 
Deflectats y=-0,0071x-0,0444 y=-0,0071x-0,1101 0,07 
Canalitzats y=-0,0059x-0,0760 y=-0,0059x-0,1730 0,03 
Obstruïts y=-0,0369x+0,0433 y=-0,0369x-0,3870 0,28 
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Fig. 15. La relació entre volum i abast es posa de manifest al gràfic doblement 
logarítmic. Es poden observar les rectes de correlació i embolcallant inferior. En aquest 

cas, es tracta del grup de despreniments no obstruïts (NO). 
 
 
Com s’ha comentat, a partir d’aquí, s’hauran d’agrupar encara més els despreniments: el 
grup B, és a dir, els despreniments que han trobat bosc estarà format pels subgrups B1, 
B2 i B3; el grup TB, o sigui els que ha trobat tartera i bosc, contindrà els antics grups 
TB 1 i TB 2; el grup D, això és, els deflectats, contindrà tant els deflectats purs, D, com 
els deflectats amb bosc, DB; i, anàlogament, els canalitzats, C, inclourà els canalitzats a 
seques, els canalitzats amb tartera i els canalitzats amb bosc); aquests quatre nous grups, 
juntament amb els que romanen iguals, és a dir, NO, T i O formen els set grups presents 
a la taula 4. 
 
Obtingudes totes les rectes embolcallants inferiors i de correlació, es poden comparar 
els diferents casos posant-les a les mateixes gràfiques i observant-ne pendents i punts de 
tall amb eixos verticals. 
 
Les rectes embolcallants inferiors permeten estudiar de quina manera afecten tant els 
usos del sòl com els constrenyiments geomètrics. És fàcil veure com la propagació més 
eficaç és la dels despreniments NO; en segon lloc hi ha el grup T, en tercer lloc venen 
TB, seguits pels C. Per acabar, hi ha els D, i, en darrer lloc, els B (figura 16). Una 
propagació més eficaç implica que la recta ocupi posicions baixes al pla de la gràfica. 
 
La variació és molt significativa; atenent als resulats (limitats, en el sentit que es basen 
en informació extreta de relativament pocs despreniments), considerant un punt situat a 
un angle d’abast de 32º d’una possible àrea font, (a la gràfica, log(tg32) = -0,2), 
podríem esperar que hi arribessin despreniments no obstruïts sempre que fossin 
superiors a, tan sols, 3 m3. En canvi, si el recorregut estigués recobert de tartera, caldria 
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que el volum desprès fos superior a 25 m3, i, si a més de tartera hi hagués part de 
vessant boscós (grup TB), la xifra s’eleva als 200 m3. Si el trajecte fos canalitzat, no hi 
arribarien blocs si el volum no superés els 1.000 m3. I, si fos deflectat, el volum 
mobilitzat hauria d’ultrapassar els 2.000 metres cúbics. En darrer lloc, si el vessant fos 
boscós, caldria anar a un milió de metres cúbics. Per tant, doncs, s’observen variacions 
molt importants en funció de quin sigui el recorregut que es troba el despreniment. La 
variació és en ordres de magnitud, fet que posa de relleu la gran importància dels 
substrats presents als vessants on es poden desencadenar els despreniments. La taula 5 
també posa de relleu aquestes variacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 16. Rectes embolcallants inferiors pel 100% dels blocs aturats pels diferents casos 

de moviments. 
 
 

Taula 5. Valors dels angles d’abast predits per les rectes embolcallants inferiors 
(paral·leles a les de correlació) per als diversos grups estudiats 

 
Angle Volum 

No obstruïts Tartera Bosc i tartera Canalitzats Deflectats Bosc
1 32,96 33,22 38,20 33,88 37,81 36,17
5 29,17 31,87 35,41 33,63 37,50 34,83
10 27,63 31,30 34,24 33,52 37,36 34,25
50 24,25 29,99 31,59 33,27 37,05 32,94
100 22,90 29,44 30,49 33,16 36,91 32,38
500 19,98 28,18 28,01 32,91 36,60 31,11
1000 18,82 27,65 26,99 32,81 36,46 30,57
5000 16,35 26,45 24,71 32,56 36,15 29,33
10000 15,38 25,94 23,77 32,45 36,02 28,81
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Anàlogament a la figura 16, es pot fer el mateix amb les rectes de correlació (figura 17). 
D’entrada es comprova com, igual que en el cas de les rectes embocallants inferiors, hi 
ha un pivotament de les successives rectes respecte una zona (no es pot parlar d’un únic 
punt de pivotament) corresponent a volums baixos (algun metre cúbic com a màxim) i a 
angles alts (superiors a 45º). 
 
De l’observació d’aquestes dues gràfiques, es constaten comportaments molt diferents 
dels grups NO i B. Així, la distància que separa les rectes embolcallant i de correlació 
pel grup B és sensiblement inferior a la que separa les mateixes rectes pel grup NO. 
Aquest fet indica que un dels efectes que té el bosc sobre la massa despresa és que 
redueix les distàncies finals entre els blocs més avançats i el centre de gravetat. Sembla 
coherent pensar que al llarg d’un vessant de tartera els blocs quedaran molt més 
escampats que si intenten travessar un bosc. El cas que queda entre els dos extrems, és a 
dir, el que combina bosc i tartera, presenta un comportament intermig pel que fa a la 
separació entre ambdues rectes, fet que ve a corroborar aquesta hipòtesi. 
 
Pel que fa als diferents usos dels vessants (sòl, tartera o bosc), seria d’esperar que, a 
mesura que els volums creixin, cada cop tots els despreniments obtinguin distàncies 
recorregudes més semblants, pel fet que les característiques del terreny de propagació 
tenen una influencia decreixent en augmentar el volum, de manera que les rectes de 
correlació i les embolcallants inferiors tendissin a convergir. No obstant, la gràfica que 
recull les diferents rectes de correlació pel 100% dels blocs aturats no ho representa així 
(figura 17). Segurament això és degut al fet que les correlacions estan obtingudes amb 
un rang de volums petit, i que la majoria de casos disponibles corresponen a volums 
més petits de 1000 m3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Rectes de correlació dels diferents grups, pel 100% del volum aturat. 
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Malgrat això, cal constatar que, si es considera el 50% de blocs aturats, és a dir, 
s’estudia la posició del centre de gravetat del dipòsit, aleshores sí que es produeix 
clarament aquesta tendència, com es pot veure a la figura 18. Aquest fet donaria la raó a 
aquells autors que creuen que l’angle d’abast és més aplicable al centre de gravetat de la 
massa desplaçada que no pas al darrer bloc.  
 
Aquesta diversitat de comportaments observat en unes i altres gràfiques, que podria 
semblar contradictòria d’entrada, s’explica pel fet que, a mesura que els blocs van 
quedant aturats al llarg del vessant, en ser menor el volum que es desplaça, va guanyant 
pes relatiu els obstacles presents. És a dir, que a la zona on arriba la meitat dels blocs 
despresos, el fet que l’obstacle sigui un o un altre té menor importància com major sigui 
el volum total desprès; no passa així a la zona on queden aturats els blocs més avançats, 
ja que el volum en moviment és cada cop menor i per tant, cada cop pren més i més 
rellevància el tipus d’obstacle del vessant. És el mateix fenomen, ja explicat, que fa que 
hi hagi menys diferència entre rectes embolcallants i de correlació pel grup B que pel 
NO. 
 
La gràfica de l’angle d’abast dels centres de gravetat dels dipòsits resulta ser coherent 
també amb allò que intuïtivament es podria esperar. Observant-la, podem deduir que la 
propagació més eficaç del centre de gravetat vessant avall és pels despreniments no 
obstruïts, en segon lloc, hi hauria els que troben tartera i algun tram de bosc, gairebé 
empatats amb els canalitzats, seguits pels deflectats. El comportament menys modèlic 
correspon als grups T i B, que en tot cas, són menys eficaços que els NO. Molt 
probablement aquest fet es deu a la manca de més dades, en particular de despreniments 
de volums elevats, que farien augmentar els pendents d’aquestes dues rectes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18. Convergència de les rectes embolcallants pels angles d’abast dels centres de 
gravetat dels dipòsits. 
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Dins del grup C, cal destacar que tots els despreniments que troben la canal a la primera 
meitat del recorregut, queden per sobre de la recta de correlació, mentre que la resta, o 
sigui els que troben el tram canalitzat al final del seu recorregut, estan per sota de la 
recta. Cal fer dos comentaris al voltant d’aquest tema. En primer lloc, denota la 
importància que té la posició dels obstacles al llarg del vessant. No és el mateix que el 
tram canalitzat sigui al principi que al final, ja que si és al final, la resta de recorregut ha 
estat no obstruït, i l’angle d’abast s’ha anat reduint. Anant a l’extrem, podríem trobar un 
despreniment que quan ja estava a punt d’aturar-se, va acabar circulant per dins d’una 
canal. Lògicament, la presència de la canal en aquest cas no té cap importància, mentre 
que sí que n’hauria tingut el fet que la canal haguera estat a dalt de tot del trajecte dels 
blocs. 
 
Una altra manera de comprovar l’efecte que té el substrat que aflora al llarg de la 
trajectòria dels despreniments així com de les restriccions geomètriques, és comparant 
el valor de tall amb l’eix corresponent a un volum d’un metre cúbic d’una embolcallant 
inferior que tingui el pendent de la recta de correlació del cas de despreniments no 
obstruïts. Es pren aquest pendent per considerar que el mètode de l’angle d’abast és 
molt més aplicable en aquest darrer grup ja que és capaç d’explicar-ne molta més 
variància que en els altres, on intervenen molts altres factors, que el mètode no pot tenir 
en compte. Els resultats es resumeixen a la taula 6. 
 
Taula 6. Avaluació de la mobilitat dels diferents grups mitjançant el punt de tall a 
l’eix corresponent a volum 1 m3 de la recta embolcallant inferior de pendent igual 
a la recta de correlació del grup de despreniments no obstruïts. 
 

Classe de substrat Angle corresponent al punt de tall per un volum d’1 m3 
No obstruïts     33,0º 
Tartera      39,6º 
Canalitzats     43,9º 
Bosc i tartera     44,7º 
Deflectats      48,1º 
Bosc      50,9º 

 
 
Una vegada més, s’observa com el fet que existeixi bosc o bé que hi vagi havent 
obstacles al vessant, van restant efectivitat al moviment, i per tant, també abast. Una 
altra vegada, es repeteix gairebé la jerarquia dels grups més o menys mòbils. L’ordre és 
NO, T, C, BT, D i B. Es pot comprovar, doncs, que allò que intuïtivament es podria 
pensar es compleix en aquestes dades. 
 
Allò que resta efectivitat als diferents moviments és la pèrdua d’energia per causa dels 
obstacles que hi ha al llarg del camí. Així, d’acord amb aquests resultats, una deflecció 
de la trajectòria superior als 40º en planta, suposa una pèrdua d’energia major que el fet 
d’haver de circular entre dues parets i anar xocant-hi. Probablement això s’explica pel 
fet que els xocs tenen una component normal a la superfície molt menor en el cas dels 
moviments canalitzats. Sembla, a més, i d’acord amb els valors de r2 de la taula 4, que 
un increment en el nombre d’impactes augmenta la imprevisibilitat del succés. Un 
major nombre d’impactes denota una geometria del vessant més complexa, i per tant, de 
més dificultat de classificació. 
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Aquests resultats no contradiuen els que s’havien establert observant les gràfiques que 
contenen les diferents corbes de correlació i embolcallants inferiors. 
 
Pel que fa al grup dels despreniments obstruïts, el seu comportament, com s’ha dit i com 
és d’esperar, és molt diferent al de la resta de classes, ja que l’angle d’abast assolit 
depèn només del punt de la trajectòria on s’ubica l’obstacle (per exemple un riu o 
embassament o bé una paret frontal). La taula 7 conté els despreniments inventariats 
que ha calgut tractar com a obstruïts, i n’indica els motius. 
 
Taula 7. Moviments obstruïts de l’inventari 
 
Nom Obstrucció 
Arboló – dia 10 Va arribar al riu 
Arboló – dia 11 Va arribar al riu 
Pantà de Camarasa Va arribar al riu 
Racons 13:30 Va quedar aturat a una pantalla dinàmica 
Racons 18:00 Va quedar aturat a una pantalla dinàmica 
Cercs L’hivern del ’96 va ser molt plujós, de manera que és molt 

probable que els blocs que queden per sota de la línia de pantà 
ple arribessin a l’aigua 

Canal de l’Alzina ‘97 Va entrar a un edifici 
Funicular de la Cova La paret oposada de la canal del funicular va aturar els blocs 
Cel·les Va trencar una petita edificació del peu de la paret 
 
 
5.2. Gràfiques de volums acumulats 
 
La manera com els blocs quedaven repartits al llarg del vessant va ser descrita 
mitjançant el treball de camp amb la finalitat de veure fins a quin punt l’angle d’abast és 
representatiu del conjunt del despreniment o bé si és l’angle assolit per uns pocs blocs, 
molt distanciats de la resta. Des d’un punt de vista d’enginyeria, això té ple sentit, ja 
que, coneixent la manera com els blocs queden aturats de manera natural abans del punt 
a protegir, es podran dimensionar les obres de defensa d’una manera molt més ajustada 
a la realitat (i per tant, econòmica) que si es fessin per la totalitat del volum 
potencialment inestable. 
 
A partir d’aquestes dades, es pot veure quin és l’angle d’abast que acumula un 
determinat percentatge de blocs aturats, i a partir d’aquesta dada, fer la gràfica que 
relacioni el logaritme de l’angle d’abast per un determinat percentatge de blocs aturats 
amb el logaritme del volum del despreniment. S’ha construït una d’aquestes gràfiques 
per cadascun dels percentatges estudiats (90%, 75%, 50%, 25% i 10%, a més del que ja 
teníem, del 100%), diferenciant de nou entre els diferents tipus de despreniment, és a 
dir, en funció de les constriccions geomètriques i dels substrats del vessant. Com que es 
tracta d’un angle d’abast, encara que no en el sentit amb què es coneixia fins ara, a 
partir d’aquí, parlarem de l’angle d’abast del 90%, 75%, 50%, 25% o 10% dels blocs 
(fins aquest moment, ens havíem referit a l’angle d’abast del 50% dels blocs com a 
angle d’abast del centre de gravetat, ja que són sinònims). 
 
S’observa que a les gràfiques, a mesura que els percentatges de volum aturat acumulat 
va sent menor, es va perdent la correlació amb el logaritme de l’angle d’abast 
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(augmenta la dispersió), i es perd, a la vegada, la dependència de l’angle d’abast amb el 
volum, és a dir, que la recta de correlació tendeix a ser de pendent nul. 
 
És molt interessant constatar la manera com es va perdent el pendent de la recta de 
correlació en disminuir el volum acumulat. Les rectes de correlació van canviant de 
pendent pivotant pràcticament sobre un punt, que correspon a volums petits (figura 19). 
Aquest fet indica que la reducció més important de l’angle d’abast en considerar 
percentatges de volum aturat progressivament menors és pels despreniments de volum 
major. Això és coherent amb el fet que, anant a l’extrem, els despreniments petits (que 
majoritàriament involucren un nombre molt reduït de blocs) concentren la major part 
del volum al final de tota la trajectòria. En tots els casos, el pivotament de les rectes de 
correlació es produeix en punts corresponents a volums petits (de menys de 10 m3) i per 
angles alts, normalment a l’entorn dels 45º, que en el gràfic correspon a l’eix y=0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19. Pivotament de les rectes de correlació (traç continu) i embolcallants inferiors 
(traç discontinu) respecte un punt en anar considerant percentatges de volum acumulat 
menors. Aquest cas d’exemple correspon als despreniments no obstruïts. 
 
 
Pel que fa a les rectes embolcallants inferiors, és a dir, aquelles que no deixen ni un sol 
cas per sota seu, també tenen un comportament similar, tot i que els resultats no són tan 
bons com pel cas de les rectes de correlació. Aquest fenomen es deu, sens dubte, al fet 
que les rectes de correlació són funció de totes les dades, mentre que les embolcallants 
només depenen de les dues corresponents a despreniments més mòbils, de manera que 
per força han d’estar subjectes a major variabilitat. 
 
Això no obstant, de nou pel cas dels despreniments no obstruïts, és on aquest 
comportament és més exemplar (figura 19). Evidentment, els despreniments sense 
restriccions geomètriques del vessant i sense obstacles són els més fàcilment 
estudiables. En el cas dels despreniments canalitzats, l’amplada, la longitud relativa de 
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la canal i el pendent dels vessants no és mai la mateixa, fet que clarament introdueix 
variabilitat. A més, no es disposa de prou dades com per fer classificacions més fines. 
 
Com s’ha comentat, doncs, el fet que aquests punts de pivotament es trobin per volums 
petits, indica que els despreniments més voluminosos són els que més redueixen l’angle 
en considerar percentatges menors, tant si s’observen les rectes de correlació com si 
s’estudien les rectes embolcallants inferiors. 
 
Es pot comprovar que els percentatges petits fan que els despreniments de gran volum 
tinguin angles d’abast majors als que serien d’esperar. Per exemple, si es considera el 
10% dels blocs aturats d’un despreniment de 1000 m3, és a dir, que parlem de 100 m3, 
l’angle que s’obté és major que el que les rectes, tant de correlació com embolcallants, 
preveurien pel 100% dels blocs d’un despreniment de 100 m3. Fins i tot es dóna el cas 
que el pendent d’aquestes rectes arriba a ser positiu, de manera que el 10% dels blocs 
d’un despreniment de 1000 m3 es queda més curt que el 10% dels blocs d’un altre de 10 
m3. Aquest fenomen que sembla contradir la teoria de l’angle d’abast, resulta ser 
completament coherent amb la teoria de la transferència de moment (Van Gassen i 
Cruden, 1989 i 1990, ja que els blocs que cedeixen part de la seva energia als que troben 
durant la caiguda per força hauran d’arribar menys lluny que si no haguessin transferit 
aquesta energia. 
 
De cara al disseny de proteccions, la importància d’aquest fenomen rau en el fet que, 
fixat l’emplaçament d’una determinada protecció, mitjançant les rectes embolcallants 
inferiors, es pot saber quin volum de roca es pot esperar com a màxim, havent fixat el 
volum del despreniment de disseny. En aquest sentit cal destacar que a petits canvis en 
el pendent entre dues rectes consecutives, suposen grans increments en el volum 
necessari per a atènyer un determinat punt amb un determinat angle d’abast. En el cas 
dels no obstruïts, per exemple, a un punt amb angle d’abast 35º respecte l’àrea font, el 
volum de l’ensulsiada puja dos ordres de magnitud i passem de considerar el 100% dels 
blocs a considerar-ne el 90%. Fenòmens com aquest tenen molta transcendència, per 
exemple, a l’hora de planificar un territori o establir les proteccions necessàries. 
 
Pel que fa a les rectes embolcallants inferiors, la variació entre les diferents rectes no 
presenta salts tan grans entre els diferents percentatges, és més gradual. 
 
Totes les dades dels despreniments utilitzades per al desenvolupament d’aquest apartat, 
es troben recollides a l’arxiu capítol 5.xls al CD de dades adjunt. 
 
 
5.3. El coeficient de rugositat 
 
Una de les finalitats de les visites de camp era la d’estudiar l’efecte de les irregularitats 
del vessant sobre l’abast dels despreniments, a banda del substrat que el formés. És per 
això que es va anotar per cada tram de la trajectòria un valor representatiu del sortint de 
la superfície del terreny respecte una recta imaginària que unís el punt més alt amb el 
punt més baix. Aquest valor del sortint és el mateix que utilitzaren Pfeiffer et al. (1995) 
en la generació del programa informàtic per al càlcul de l’abast dels despreniments 
CRSP (Colorado Rockfall Simulation Program). En el seu cas, serveix per trobar un 
valor màxim de la diferència d’angles respecte la línia de màxim pendent. El sortint que 
s’ha considerat en el present estudi és S, entesa com a la figura 20. 
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S’han generat diverses correlacions en base al valor del sortint per tal de veure’n la 
influència sobre l’abast dels despreniments; en tots els casos les correlacions han estat 
molt baixes. El paràmetre amb què s’han correlacionat les dades relatives al sortint, és la 
distància vertical (és a dir, en termes de logaritme de tangent d’angle) de cada punt 
respecte la recta de correlació al gràfic d’eixos logaritme del volum – logaritme de la 
tangent de l’angle d’abast per cada grup de despreniments. 

Fig. 20. El sortint (S) mesurat per cada tram és el mateix proposat pels autors del 
programa CRSP per al càlcul d’abast de despreniments de roca. 

 
 

No s’han obtingut valors acceptables de correlació per cap dels següents paràmetres: 
 
- Suma dels sortints dels 20 trams. 
- Màxim sortint del recorregut. 
- Regularitat del vessant, expressada com la suma de sortints dividida pel màxim 

sortint. 
- Suma dels sortints dels 20 trams multiplicada per la longitud dels trams; aquesta 

variació es va introduir per tal de tenir en compte que no és el mateix que un bloc 
recorri una determinada longitud o que en recorri una altra deu vegades major. 

 
    α: angle d’abast 

    entrant del vessant 1 
   1         entrant del vessant 2 
 
        2 
 
 
 

 
Fig. 21. Per un mateix angle d’abast hi ha molts possibles perfils. Cada perfil tindrà un 

valor de l’entrant diferent. 
 



 35

- Suma dels sortints dels 20 trams dividit pel volum del despreniment. Amb aquest 
paràmetre es pretén tenir en compte el pes relatiu de les irregularitats del vessant 
respecte la dimensió del moviment. No obstant, tampoc aquest paràmetre va resultar 
exitós. 

 
Hi ha diversos motius per creure que el sortint no és un bon paràmetre, almenys tal com 
s’ha tractat fins ara. El de més pes és el fet que un perfil mesurat al camp amb més o 
menys detall obtindria diferents valors del sortint. Un perfil pres amb molt de detall 
donaria sortints menors pel fet que les grans irregularitats del vessant (aquelles de 
l’ordre de la longitud dels trams de mesura del perfil) passarien a formar part del propi 
perfil i per tant no es tindrien en compte en el valor del sortint obtingut. 
 
Així doncs, un paràmetre acceptable per a tenir en compte les irregularitats del vessant 
no s’hauria de quedar només amb el valor del sortint, sinó que hauria de considerar les 
irregularitats pròpies del perfil. És força intuïtiu que, a efectes de l’abast, no és el mateix 
que un vessant tingui un primer tram de fort pendent i després un altre de pendent més 
suau o bé que tingui un perfil, entre els mateixos punts inicial i final, ple de trams curts 
de pendents diferents, formant una serra, com es pot veure a la figura 21. 
 
Per aquest motiu, s’han buscat correlacions amb paràmetres que expliquin aquestes 
diferències. En primer lloc, s’ha estudiat un paràmetre anomenat entrant, que és la 
màxima distància del perfil del vessant respecte la recta que uneix el punt més alt i el 
punt més baix, mesurada sobre la normal a aquesta darrera. Per tenir en compte la seva 
importància relativa, se n’ha de normalitzar el valor, dividint-lo per una longitud 
característica del tram de vessant afectat pel moviment. 
 
Aquest paràmetre segueix tenint alguna limitació a nivell conceptual, ja que no pot tenir 
en compte més que la màxima separació respecte la línia que uneix el punt més alt i el 
més baix, de manera que no és afectat per les irregularitats del perfil que no arriben a ser 
màximes. És per això que s’ha estudiat un nou paràmetre que es podria anomenar 
coeficient de rugositat del perfil, que supera aquesta limitació. 
 
El coeficient de rugositat del perfil pretén, com l’entrant, detectar les grans irregularitats 
del perfil, deixant de banda el sortint dels diferents trams. Per això, el que fa és 
relacionar la longitud de la línia que uneix els punts inferior i superior amb la longitud 
del propi perfil, de la següent manera: 
 
Coeficient de rugositat del perfil = longitud del perfil / longitud de la recta que uneix els 
punts superior i inferior. 
 
Les variables correlacionades han estat les següents: 
- Distància vertical del punt corresponent a cada despreniment respecte la recta de 

correlació del grup al qual pertany. 
- Quocient entre la longitud mesurada al llarg del vessant i la longitud de la línia que 

uneix els punts més alt i més baix del recorregut. 
 
Els coeficients de correlació obtinguts per cada grup són els que recull la taula 8. 
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Taula 8. Coeficients de correlació del sortint pels diferents grups. 
 

Grup Coeficient de correlació 
No obstruït 
Tartera 
Deflectats 
Canalitzats 
Bosc 
Tartera i bosc 

0,15 
0,04 
0,35 
Pendent negatiu, contrari a l’esperable 
0,13 
0,32 

 
 
Els coeficients de correlació són baixos, tot i que donen a entendre que aquest factor té 
alguna cosa a dir a l’abast dels despreniments. Es mostra especialment efectiu en el cas 
dels despreniments amb zones molt diferenciades de pendent, com ara en el cas de 
caiguda des d’una paret quasi vertical sobre una superfície horitzontal, com ho indica el 
fet que els dos casos més paradigmàtics d’aquesta morfologia (Santa Creu d’Olorda i 
Sot del Migdia), estan molt a prop de la recta de correlació (figura 22). Els resultats 
relativament dolents es deuen al fet que la majoria dels despreniments tenen recorreguts 
sensiblement semblants a la línia que uneix els punts més alt i més baix de la trajectòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22. Correlació entre el paràmetre definit i l’abast. Els tres punts amb valor més alt 

del paràmetre són, de menor a major, el de Cava, el del Sot del Migdia i el de Santa 
Creu d’Olorda, tots ells amb perfils amb sobtats canvis de pendent, amb trams molt 

drets seguits de trams quasi horitzontals. 
 
 
Al CD de dades adjunt hi ha les dades relatives al coeficient de rugositat, a l’arxiu de 
nom macro-rugositat.xls. 
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6. NOUS CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ 
 
6.1. Motivació 
 
Com s’ha comentat en més d’un punt d’aquesta tesina, caldria disposar de més 
informació per a corroborar les tendències que s’hi han anat apuntant. El cas és que en 
voler fer agrupacions més fines dels diferents esdeveniments, de seguida passa que un 
grup conté només tres o quatre despreniments, de manera que el millor que es pot fer és 
anar agrupant-los en classes més heterogènies. 
 
A més, els coeficients de correlació de les gràfiques que relacionen els logaritmes del 
volum i de l’angle d’abast no han estat tan alts com s’esperaven amb la classificació 
dels diferents despreniments fins aquí exposada. Per tal de millorar les condicions 
davant l’escassedat d’informació s’ha desenvolupat el procediment que s’explica en 
aquest apartat. 
 
Fins ara, els despreniments es classificaven en funció del principal element que 
s’oposava al moviment. Per exemple, un moviment que hagués tingut part del trajecte 
canalitzat entre dues parets, anava al grup dels moviments canalitzats, independentment 
de si aquesta part del recorregut era major o menor. És clar que un inventari 
suficientment gran podria permetre una classificació més fina en aquest sentit, i crear 
grups diferents per un tram canalitzat major o menor. Però el cas és que els 
despreniments són extraordinàriament diversos, de manera que és força complicat 
situar-los dins d’un grup; en altres paraules, seguint pel camí dels apartats anteriors, 
podríem estar creant grups i més grups i mai no arribaríem a cobrir la totalitat dels 
casos. Com a exemples paradigmàtics hi ha despreniments com el de la Panxa del Bisbe 
(Montserrat), que, després d’una caiguda vertical, pateix una deflecció per a adaptar-se 
a la direcció de la canal, que, per si no fos poc, està plena d’arbres. En acabat, circula 
per un vessant també cobert de bosc fins que els blocs s’aturen a una codina, nua de 
vegetació. Sembla obvi, que amb moviments complexos com aquest, caldria fer massa 
subdivisions com perquè el mètode seguís sent competitiu. 
 
El que es planteja en aquest apartat és el fet de tenir en compte tots els elements que 
actuen com a impediment de la propagació dels blocs muntanya avall. La classificació 
de cada moviment es fa a partir d’aquesta visió global del que va trobant al llarg de la 
trajectòria. Per a fer-ho, cal equiparar l’efecte que pugui tenir un determinat percentatge 
de bosc amb un altre determinat percentatge, per exemple de tartera. És a dir, es tracta 
d’assumir que, a efectes de reducció de la capacitat de moviment dels blocs, pugui ser el 
mateix trobar una proporció x de bosc que trobar-ne una altra y de tartera o una z de 
canal. 
 
D’entrada, segons el percentatge de cada ús del sòl (bosc, tartera o canal) present al 
llarg de la trajectòria, i amb unes xifres més o menys arbitràries, es va establir 
l’agrupació dels despreniments recollida a la taula 9. Segons aquesta classificació, 
cauran al mateix grup els despreniments que tinguin un 15% de canal, els que tinguin un 
10% de tartera o un 5% de bosc, per exemple. Tal com s’havia fet fins ara, hi ha un 
darrer grup, el dels moviments obstruïts, que és el que conté els moviments amb 
mobilitat més impedida. Entre aquest grup i el primer, hi ha tota la resta de la gamma. 
L’error comès en assignar un o altre grup a un moviment és menor que amb els anteriors 
criteris, ja que ara les classes s’ajusten més a les característiques dels moviments. De 
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fet, per a les classes IV i V, es preveu que hi pugui haver combinacions d’obstacles i 
substrats, cosa que fins ara amb prou feines es podia fer per la manca d’una mostra 
suficientment gran. 
 

Taula 9. Nous criteris de classificació de despreniments. 
 

Grup Tartera Canal Bosc 
I 0 0 0 
II < 20% < 30% < 15% bosc dens 

< 30% esclarissat 
III 20% - 40% 30% - 60% 15% - 30% dens 

35% - 50% clar 
> 40% > 60% > 35% dens IV 
20% - 40% tartera + <15% bosc 30% - 40% canal + < 15% bosc 

V 20% - 40% tartera + 30% - 60% 
bosc + canal 

> 60% canal + > 15% bosc 

VI Obstruïts, paret transversal a la trajectòria 
 
 
La manera de discernir si el bosc és dens o no, és mitjançant la densitat del bosc, 
mesurada a partir de la separació mitjana dels troncs i del diàmetre característic present 
a cada tram. Amb aquestes dades, es calcula la quantitat de fusta, en projecció 
horitzontal, en un quadrat de 10x10 m2. El llindar (escollit més o menys arbitràriament) 
es va fixar en 0,15 m2 de fusta. A més, la manera de tenir en compte les defleccions 
presents al llarg del recorregut, és fent passar el despreniment en qüestió al següent grup 
de la classificació. 
 
D’acord amb la classificació de la taula anterior, es van agrupar els despreniments i es 
van obtenir els resultats que recull la taula 10. 
 

Taula 10. Valors dels coeficients de correlació a les gràfiques log(V)-log(tg(α)) 
d’acord amb la classificació de la taula 9, i equacions de les rectes de correlació i 

embolcallants inferiors 
 

Grup No. de casos R2 Recta de correlació Recta embolcallant 
I 16 0,55 y=-0,0931x-0,005 y=-0,0931x-0,1881 
II 7 0,28 y=-0,1167x+0,1043 y=-0,1167x-0,0053 
III 10 0,04 y=0,0132x-0,1654 y=0,0132x-0,6610 
IV 20 0,37 y=-0,0425x-0,0264 y=-0,0425x-0,1528 
V 7 0,20 y=-0,0388x-0,0227 y=-0,0388x-0,1840 
VI 9 0,11 y=-0,0169x-0,0110 y=-0,0169x-0,0939 

 
 
Al CD de dades que s’adjunta hi ha el llibre d’excel (Apartat 6.1.xls) que conté les 
gràfiques d’on han sortit els anteriors coeficients de correlació. 
 
Amb aquesta classificació, doncs, hi ha grups amb correlacions massa baixes, tot i que 
n’hi ha d’altres que presenten xifres de R2 de l’ordre de les obtingudes fins ara (taula 
4). No obstant, cal no perdre de vista que els criteris utilitzats són fins a cert punt 
arbitraris, de manera que els resultats podrien ser millors amb d’altres classificacions 
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que anessin en la mateixa línia que aquesta. Pel mateix motiu que hi ha correlacions 
massa baixes, els resultats tampoc no són els desitjables, com demostra la taula 11, en 
què s’observa que, tot i que la tendència a créixer l’abast en anar a grups amb més 
obstacles, per exemple el tercer grup surt totalment de la tendència general. 
 
Taula 11. Valors dels angles d’abast predits per les rectes embolcallants inferiors 

(paral·leles a les de correlació) per als diversos grups estudiats 
 

Angle Volum 
I II III IV V VI 

1 32,96 44,65 12,31 35,12 33,21 38,85
5 29,17 39,31 12,57 33,30 31,59 38,09
10 27,63 37,06 12,68 32,53 30,91 37,77
50 24,25 32,04 12,94 30,78 29,36 37,02
100 22,90 29,99 13,06 30,04 28,70 36,70
500 19,98 25,56 13,33 28,37 27,22 35,95
1000 18,82 23,80 13,45 27,67 26,60 35,63
5000 16,35 20,08 13,73 26,09 25,19 34,90
10000 15,38 18,63 13,85 25,43 24,60 34,58
 
 
És evident la complicació i la quantitat ingent de treball que suposaria anar creant 
classificacions fins a trobar la bona. D’alguna manera, però, la classificació exposada 
suposa una certa linealitat entre percentatge de substrat o restricció geomètrica present i 
número de grup al qual pertany el despreniment (per exemple, cal el doble de bosc dens 
o clar per passar del grup II al grup III). Suposant vàlida l’assumpció d’aquesta linealitat 
(més endavant es demostrarà que no és necessària aquesta hipòtesi), es va plantejar 
l’assumpte com un problema d’optimització, amb l’esperança que es podria resoldre per 
algun mètode numèric. 
 
Per a poder-lo desenvolupar, es va fer necessari calcular els coeficients de correlació de 
manera automàtica. El càlcul es fa per mínims quadrats i el programa, un full d’excel 
(que també es pot trobar al CD de dades adjunt com Programa.xls), dóna el coeficient r2 
i l’error de càlcul, per tal de saber si els valors són o no fiables. 
 
En el desenvolupament d’aquest estudi s’ha prescindit dels moviments que han quedat 
obstruïts, que s’han d’agrupar junts en tot cas. Treballant només amb la resta de 
despreniments serà més senzill avaluar el poder de fre dels diferents substrats o 
restriccions geomètriques. 
 
 
6.2. Metodologia 
 
Com que el que es pretén és agrupar els despreniments en funció del conjunt dels 
impediments que troben al llarg del seu recorregut muntanya avall, en primer lloc es fa 
imprescindible sistematitzar la informació disponible de cada moviment per tal de poder 
formar part de l’input del programa que es pretén crear. Per tant, unes primeres 
columnes recullen la informació de cada moviment. En tenir les dades per trams del 5% 
de la longitud total, es fa fàcil determinar el percentatge de recorregut que cada 
moviment té cobert de bosc, de tartera o canalitzat. Una quarta columna recull el 
nombre de defleccions patides pels rocs. 
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Per a convertir aquest conjunt de dades relatives a cada despreniment en una xifra que 
permeti decidir el grup a què se situa, cal decidir el pes que té cada substrat en el càlcul 
d’aquesta puntuació. En segon lloc, caldrà determinar els límits en aquesta puntuació 
que s’assignen a cada classe. 
 
La idea desenvolupada, doncs, és la d’assignar major puntuació als despreniments com 
més impediments vagin trobant al llarg del vessant d’una manera lineal, això és, a doble 
de bosc, doble de puntuació. Aquest valor serà el sumatori dels productes dels 
percentatges de cada substrat amb el corresponent pes que tinguin assignat. Pel que fa a 
les defleccions, són tractades d’una manera diferent, ja que la dada que se’n representa 
és la quantitat al llarg del recorregut. L’usuari decideix quin increment de puntuació 
suposa la presència de cada deflecció, que se sumarà a la puntuació (val a dir que en cap 
dels casos disponibles de moviments que han patit defleccions, no se n’hi ha detectat 
més d’una). 
 
Una vegada cada despreniment està al seu grup, el programa calcula automàticament i 
per cada classe, per mínims quadrats, els coeficients de correlació entre el logaritme del 
volum i el logaritme de la tangent de l’angle d’abast. D’aquesta manera, podem 
comprovar com de bé o com de malament els diferents casos s’ajusten a la regressió 
lineal. Tenim, doncs, tants coeficients de correlació com grups creï el programa. Un dels 
principals inconvenients de la resolució com a problema d’optimització és el fet que 
s’ha de resumir en el valor que prengui una única variable, representativa de totes les 
altres. La variable que s’ha utilitzat és el sumatori dels productes del número de casos 
contingut a cada grup pel coeficient de correlació associat. Aquest valor té l’avantatge 
que penalitza tant els grups petits com els que tenen correlacions massa baixes. A partir 
d’aquí s’anomenarà “variable de decisió”. 
 
La variable de decisió descrita dóna la mateixa importància a la bona o mala correlació 
dels grups amb menys impediments que als que en tenen més. És d’esperar que hi hagi 
una menor dispersió en els primers grups, fet que implica coeficients de correlació 
majors, mentre que els grups amb més impediments haurien de tenir dispersions més 
significatives. I, com que el que es pretén és buscar la combinació més ajustada a la 
realitat, s’ha modificat la variable de decisió per tal de donar més pes als grups primers 
que als grups darrers. Això s’aconsegueix ponderant el producte corresponent als grups 
progressivament amb coeficients menors. Concretament, el primer grup té un factor de 
ponderció 1 i el darrer grup, un factor de ponderació 0,1. 
 
Com s’ha comentat, el que es fa amb aquest mètode és equiparar l’efecte de diferents 
proporcions de substrats o impediments geomètrics. Amb el programa es pretén 
determinar les xifres que fan que aquesta equiparació s’ajusti millor a allò observat a la 
realitat. Així doncs, es tracta de decidir si un 10% de bosc és el mateix a efectes de 
restar capacitat de propagació que un 15% o un 25% o un 30%, etc. de tartera i a la 
vegada, el mateix que un altre determinat percentatge de canal. 
 
En el conjunt d’aquestes tres xifres, la més baixa designarà major capacitat de restar 
eficàcia al moviment dels blocs. Per exemple, si els valors són 10% de bosc, 20% de 
tartera i 30% de canal, significarà que el bosc és el doble d’eficaç que la tartera i a la 
vegada, el triple que la canal. El pes és, per tant, la inversa d’aquesta xifra, i és el valor 
pel qual es multiplica el percentatge present a cada despreniment per a calcular-ne la 
puntuació i poder-lo classificar, que és en definitiva del que es tracta. 
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Amb aquest programa generat, es tractava d’utilitzar un software present a l’Excel que 
permet resoldre problemes d’optimització (solver). No obstant, va resultar que el 
problema era massa no lineal per aquest mètode. De fet és lògic que no servís per a 
donar-nos la solució, ja que cal recordar que a cada canvi en els valors establerts per 
cada impediment al moviment, els despreniments s’agrupen de maneres diferents, de 
manera que no es pot esperar que el problema sigui lineal. Al contrari, és molt plausible 
que es tracta d’un espai (de quatre dimensions, o sigui una per cadascun dels tres usos 
del sòl i una altra pel pes donat a la deflecció) amb gran quantitat de màxims i mínims 
locals. 
 
Per aquest motiu, és necessari anar canviant manualment els valors assignats a cada ús 
del sòl i anar veient els grups generats, els coeficients de correlació obtinguts, i el valor 
de la variable de decisió. Es va aprofitar una altra eina del programa Excel per a facilitar 
la feina, que és la taula de doble entrada, gràcies a la qual, per un valor donat d’un dels 
tres usos del sòl, es veuen tota una colla de valors de la variable de decisió per diferents 
combinacions dels altres dos valors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 23. Ús del programa d’Excel per a la determinació pesos per cada impediment al 
moviment dels blocs en la seva propagació. 
 
 
La figura 23 il·lustra l’ús del programa desenvolupat. Al quadre superior de l’esquerra 
s’hi ha d’entrar els valors assignats a cada impediment, així com l’increment de 
puntuació que es vol donar a cada deflecció que pateixen els blocs despresos. Al quadre 
de sota seu hi ha el nombre de casos que hi ha a cada grup, així com el coeficient de 
correlació calculat per mínims quadrats. A l’última columna hi ha l’error del mètode en 
fer aquests càlculs. Al requadre inferior hi ha el valor de la variable de decisió per la 
combinació entrada. Una ajuda al procediment d’anar entrant manualment els valors, 
com s’ha dit, és la taula de doble entrada, situada a dalt a la dreta, que dóna els valors de 
la variable de decisió per diferents parelles de valors dels percentatges de canal i de 
tartera, calculats amb el percentatge de bosc entrat per l’usuari. 
 
Cal dir també que el valor de la variable de decisió utilitzat no és definitiu, tot i que hi 
ha una clara tendència que el lliga a la bondat dels resultats. Es fa necessari, però, anar 

Criteris d'assignació % tartera
10 % bosc 1 % 17,17928 15 20 25 30 35 40
25 % tartera 1 c 15 13,31 13,10 14,74 15,03 14,12 14,05
30 % canal 1 a 20 12,12 11,91 14,29 14,67 14,30 14,30

deflecció 1 n 25 11,77 11,98 14,72 14,81 14,34 14,31
a 30 15,37 15,51 17,18 17,27 16,51 16,33
l 35 14,12 14,47 16,95 17,09 16,73 16,46

Grup no. de casos R2 Error 40 12,68 13,04 16,00 16,14 15,55 15,21
1 16 0,53179 -3,89E-16
2 3 0,95671 6,94E-18 17,27
3 5 0,80828 2,78E-17
4 9 0,50026 3,89E-16 Límits dels grups Màxima puntuació:
5 24 0,10857 0 0,0 8,000
6 7 0,32244 0,293958 0,5 Canal de Sant Jeroni

1,0
Variable de decisió: suma de pesos * R2 2,0
17,179 4,0
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comprovant el número de casos i els coeficients de correlació obtinguts a cada grup per 
estar del tot segurs que els resultats són acceptables. 
 
Com que al darrera d’aquesta metodologia hi ha la hipòtesi que el trinomi de valors 
assignats a cada impediment al moviment que doni la millor combinació de número de 
casos i coeficients de correlació, serà el que ens donarà les equivalències en termes de 
capacitat de restar efectivitat al moviment dels despreniments, aleshores, si resulta que 
la millor solució s’obté amb un x% de bosc, un y% de tartera i un z% de canal, 
significarà que un despreniment de volum V que trobi un x% de bosc tindrà 
(teòricament, és clar) el mateix abast que si hi hagués trobat un y% de tartera o un z% 
de canal. 
 
Pel que fa a la deflecció, també s’ha tingut en compte en aquest programa, però, 
lògicament, d’una manera diferent. Com que els resultats són menys sensibles a 
l’increment de puntuació donat per la presència d’una deflecció (val a dir que només 
cinc dels despreniments n’han patit una) que al valor assignat als altres impediments, la 
manera de procedir ha estat la següent: s’ha buscat el trinomi que donava la millor 
combinació dels grups i a continuació s’ha fet variar el valor assignat a la presència de 
la deflecció (entre 0 i 1,5 punts). El valor que donava la millor combinació és el que 
s’ha donat per bo. 
 
L’altre tema que queda per resoldre és el dels rangs de puntuacions donats als diferents 
grups en què es classifiquen els despreniments. Els grups generats en un primer 
tempteig van ser els que segueixen: 
 

Grup I: 0 punts 
Grup II: fins a 1 punt 
Grup III: entre 1 i 2 punts 
Grup IV: entre 2 i 3 punts 
Grup V: més de 3 punts 

 
L’inconvenient que té aquesta solució és el fet que, malgrat que els límits dels grups 
creixen linealment, el darrer grup inclou despreniments molt diversos, ja que amb 
alguna combinació dels percentatges assignats, hi havia despreniments amb puntuacions 
de més de 10 punts, que anaven a parar al cinquè grup, amb altres moviments, amb 
puntuacions de 3 o 4. Òbviament, aquesta dispersió dins d’un mateix grup no és 
admissible. 
 
Amb aquests límits dels grups de la nova classificació, va resultar que el trinomi que 
optimitzava els resultats era el següent: 15% de bosc, 30% de tartera i 20% de canal; pel 
que fa a la deflecció, se li assigna 0,5 punts. Els resultats són els següents. 
 

Grup No. de casos R2 

I 22 0,57 
II 15 0,30 
III 19 0,19 
IV 5 0,76 
V 3 0,38 
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Aquests primers resultats ja deixen entreveure la major importància del bosc a l’hora de 
frenar despreniments respecte els altres dos àmbits. D’acord amb això, s’hauria de 
concloure que el bosc és el doble d’efectiu que la tartera i un 33% més eficaç que la 
canal. 
 
Davant la necessitat de reduir la dispersió dins dels diferents grups, va creure’s 
necessari modificar els límits dels grups, per tal que es reduïssin les diferències entre 
l’últim llindar i la puntuació més alta. Com que el trinomi òptim i els límits dels grups 
no són independents, no serveix de res incrementar els límits linealment, ja que, per 
exemple, si es multipliquen tots per n, el trinomi òptim serà el mateix dividit per n. Per 
tant, l’única manera de resoldre el tema és fer que els límits no siguin lineals, en altres 
paraules, que els rangs dels diferents grups vagin canviant. 
 
Aquest canvi dels rangs fa innecessari suposar que hi ha linealitat entre quantitat d’un 
determinat ús del sòl i efecte reductor de la mobilitat. Aquesta hipòtesi l’havíem fet, tot 
i que ja s’havia avançat que es demostraria que no era necessària. 
 
 
6.3. Resultats 
 
La introducció dels canvis necessaris per tal de tenir en compte que els llindars dels 
diferents grups pugui variar a voluntat de l’usuari ha donat lloc a la darrera versió del 
programa, que permet anar veient com canvien el número de despreniments a cada grup 
i els coeficients de correlació en funció no només del trinomi de valors associat a cada 
ús del sòl i del valor donat a la deflecció, sinó que també a mesura que van canviant els 
límits dels diferents grups. A la figura 23, que correspon a aquesta darrera versió, el 
requadre que permet canviar els llindars de les puntuacions de cada grup és el que hi ha 
al centre. 
 
Aquesta nova versió ha permès millorar els resultats obtinguts amb les versions antigues 
del programa, si bé el trinomi òptim no difereix excessivament del ja obtingut. 
 
La combinació de valors òptima ha resultat ser la següent: 10% de bosc, 25% de tartera, 
30% de canal i 1 punt per cada deflecció amb els següents grups: 
 
 Grup I: 0 punts 
 Grup II: entre 0 i 0,5 punts 
 Grup III: entre 0,5 i 1 punt 
 Grup IV: entre 1 i 2 punts 
 Grup V: a partir de 2 punts 
 
Així, els grups obtinguts contenien els casos continguts a la següent taula, que també 
n’expressa els coeficients de correlació associats: 
 

Grup No. de casos R2 

I 16 0,53 
II 3 0,96 
III 5 0,81 
IV 9 0,50 
V 31 0,09 
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Amb aquest nou criteri de classificació, tot i que s’escurça la distància entre la màxima 
puntuació i el límit del darrer grup, la diferència segueix sent excessiva. A més, tot i que 
els coeficients de correlació han millorat sensiblement pels grups primers, segueixen 
sent excessivament baixos pel darrer grup. Aquest fenomen es pot explicar pel mateix 
fet que el cinquè grup inclou despreniments que segueixen sent massa diversos. 
 
Tot sembla apuntar, doncs, que és necessària la creació d’un sisè grup, tant per a reduir 
la diversitat dins del darrer grup com per a fer que la distància al despreniment amb 
mobilitat més desfavorable sigui menor. 
 
Introduint aquesta nova modificació al programa, resulta com a òptim el mateix trinomi 
que pel cas anterior. Els límits dels grups segueixen la mateixa progressió que al darrer 
cas, i els grups 5 i 6 tenen, respectivament, com a límits els següents: entre 2 i 4, i a 
partir de 4 (i idealment fins a 8, tot i que això no ho podem fixar i dependrà de la 
màxima puntuació obtinguda pel conjunt de despreniments). Resulten els següents 
grups: 
 

Taula 12. Valors dels coeficients de correlació a les gràfiques log(V)-log(tg(α)) 
d’acord amb la classificació de la taula 9, i equacions de les rectes de correlació i 

embolcallants inferiors 
 
Grup No. de casos R2 Recta de correlació Recta embolcallant 
I 16 0,53 y=-0,0898x+0,0049 y=-0,0898x-0,1954 
II 3 0,96 y=-0,0729x-0,0418 y=-0,0729x-0,0610 
III 5 0,81 y=-0,1385x+0,1463 y=-0,1385x+0,0848 
IV 9 0,50 y=-0,0453x-0,0248 y=-0,0453x-0,1391 
V 24 0,11 y=-0,0264x-0,0475 y=-0,0264x-0,2302 
VI 7 0,32 y=-0,0241x-0,0142 y=-0,0241x-0,0577 

 
Per sort, es produeix la casualitat que el despreniment amb mobilitat més impedida té 
una puntuació de 8, fet que tanca el grup 6 amb el límit que, idealment, li haguéssim 
imposat. 
 
La millora en els coeficients de correlació dóna a entendre que realment calia crear el 
nou grup per a homogeneïtzar els elements presents dins de cada grup. A partir d’aquí, 
no sembla que sigui una bona estratègia la creació de nous grups, ja que la quantitat de 
despreniments disponibles per a l’estudi no ho permet. 
 
En vista a aquests resultats es poden extreure diverses conclusions. La primera és que el 
trinomi 10% de bosc, 25% de tartera i 30% de canal és de nou l’òptim, amb resultats 
encara millors que en els anteriors casos. Per tant, tornem a constatar que el bosc dens té 
molt més poder a l’hora d’impedir la mobilitat dels despreniments que no pas la canal o 
la tartera. D’entre aquests dos darrers àmbits, atenent als resultats, la tartera seria més 
eficaç que la canal, si bé les diferències serien reduïdes. 
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Taula 13. Valors dels angles d’abast predits per les rectes de correlació per als 
diversos grups estudiats 

 
Angle Volum 

I II III IV V VI 
1 45,32 42,25 54,47 43,36 41,87 44,06
5 41,19 38,93 48,26 41,29 40,67 42,95
10 39,43 37,52 45,51 40,40 40,15 42,48
50 35,44 34,33 39,17 38,35 38,95 41,37
100 33,77 32,99 36,51 37,48 38,44 40,90
500 30,06 30,00 30,64 35,48 37,26 39,80
1000 28,54 28,76 28,28 34,63 36,76 39,33
5000 25,21 26,02 23,29 32,71 35,60 38,25
10000 23,86 24,90 21,36 31,89 35,10 37,78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 24. Rectes de correlació dels diferents grups generats pel procediment desenvolupat 
en aquest apartat. 
 
 
Com s’ha dit, la linealitat entre quantitat d’un determinat ús del sòl i l’efecte produït és 
una hipòtesi que s’ha tornat innecessària a mesura que s’ha anat millorant el programa, 
per bé que amb aquestes dues darreres classificacions ha quedat palès que aquesta 
linealitat no existeix. En altres paraules, per passar d’un grup a l’altre, cada cop cal més 
presència d’obstacles, que és el mateix que dir que la importància relativa d’un 
increment dels obstacles presents al llarg del recorregut decreix a mesura que la 
quantitat d’obstacles és major. 
 
Suposant un cas ideal en què en un mateix vessant poguéssim anar variant la quantitat 
de bosc i anar-hi reproduint el mateix despreniment, veuríem, d’acord amb els resultats, 
com un 5% de bosc suposaria una pèrdua de mobilitat molt major respecte el cas sense 
bosc que la pèrdua de mobilitat que suposaria passar d’un 45% a un 50% de vessant 
cobert de bosc. És a dir que, encara que la diferència en tots dos casos sigui d’un 5%, a 
efectes de classificació, no suposen el mateix. Cal deixar clar que tot això és a efectes de 
classificació, ja que, a efectes de mobilitat, d’acord amb les rectes de correlació 
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recollides a la figura 24, la diferència que suposa estar entre els tres primers grups (I, II i 
III) és petita, tot i que hi ha una progressiva disminució de la capacitat de moviment, 
mentre que passar als grups més alts (IV, V, VI) representa una gran pèrdua de 
mobilitat. 
 
Referent la citada figura 24, cal dir que la incoherència del pendent de la recta de 
correlació del grup III es deu al fet que aquest només conté 5 casos i que tots ells són de 
volum reduït (el màxim és de 2000 m3), fet que provoca que la recta no tingui un 
pendent més adequat. Feta aquesta puntualització, s’ha de dir que l’aspecte de la figura 
24 és molt similar al que s’havia obtingut per altres mètodes i que té plena coherència 
amb el fet que una major presència d’obstacles provoca reduccions importants de la 
capacitat de desplaçar-se dels blocs dels diferents despreniments. 
 
Els resultats exposats fins ara han estat trobats utilitzant un total de 14 despreniments 
produïts a la regió de Friuli, a Itàlia, que s’han extret de la literatura. Algun d’aquests 
moviments ha resultat ser un outlier sistemàticament, de manera que s’ha procedit a fer 
el mateix estudi prescindint de totes aquestes dades, ja que no tenen la mateixa fiabilitat 
que les que s’hagin pogut extreure d’una visita de camp. 
 
Sense aquests moviments, els resultats no han estat sensiblement diferents, i a més, la 
solució que ha resultat òptima ha estat de 10% de bosc, 30% de tartera i també 30% de 
canal, i per la deflecció, 1 punt addicional. Els límits dels grups ha estat el mateix que 
en l’anterior classificació, amb els despreniments italians. 
 
S’ha considerat interessant estudiar l’evolució dels coeficients de correlació en anar 
variant els percentils considerats. En aquest cas però, només s’han pogut utilitzar els 35 
despreniments dels quals hi havia tota la informació sobre la distribució dels blocs al 
llarg del vessant. Els resultats són els següents: 
 
 Coeficients de correlació (r2) per cada percentil 
Grup No. casos 100% 90% 75% 50% 25% 10% 
I 10 0,61 0,58 0,46 0,48 0,27 0,17 
II 3 0,96 0,96 0,91 0,87 0,07 0,00 
III 3 0,51 0,51 0,51 0,56 0,92 0,33 
IV 9 0,39 0,17 0,24 0,22 0,07 0,06 
V 9 0,59 0,62 0,53 0,49 0,32 0,16 
VI 3 0,41 0,50 0,70 0,89 0,79 0,71 
 
A grans trets, es comprova com els coeficients de correlació van disminuint en decréixer 
el percentil estudiat. Aquest fet es deu a què les característiques que donen la puntuació 
són del conjunt del recorregut, mentre que, en decréixer el percentil estudiat, cada cop 
els blocs han tingut trajectòries més curtes en relació al total, de manera que és molt 
possible que la puntuació que correspondria a la part de vessant recorregut sigui 
sensiblement diferent a la del conjunt. Podria ser el cas, per exemple, d’un despreniment 
que té un 50% de bosc, concentrat al final de la trajectòria. En aquestes condicions, en 
estudiar l’abast del percentil 25 dels blocs precipitats, molt probablement quedem a la 
zona sense arbres, i, per tant, tindrem que aquests blocs s’han mogut per un terreny 
sense obstruir. Idealment, doncs, caldria anar donant la puntuació als despreniments en 
funció del recorregut cobert pels blocs corresponents a cada percentil. Aquest podria ser 
un següent pas a la confecció del programa d’Excel que s’ha desenvolupat fins aquí. 
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Si més no, el que resulta força clar és que aquest sistema de classificació dels vessants 
pel que fa a la facilitat amb què els despreniments poden recórrer majors o menors 
longituds, és també aplicable als diferents percentils dels blocs que van quedant aturats. 
Serveix per tant per a confirmar la validesa del mètode per a explicar més de la meitat 
de la variància en l’abast dels despreniments. 
 
Al CD de dades adjunt, aquesta informació es troba a l’arxiu Programa – percentils.xls. 
 
 
6.4. Ús del programa 
 
A banda dels resultats que s’han derivat de la utilització del programa dissenyat, un dels 
èxits de la tesina és el de dotar a les futures investigacions sobre el tema d’un mètode 
sistematitzat per a l’estudi de la influència del substrat sobre l’abast dels despreniments. 
 
Per a poder-lo aplicar, caldrà tenir una base de dades amb informació, com a mínim, 
sobre percentatge de bosc dens, percentatge de tartera, percentatge de trams canalitzats i 
quantitat de defleccions patides pels blocs al llarg de la trajectòria i sobre l’abast (i, si es 
vol veure la influència sobre els diferents percentils, també caldrà informació sobre la 
distribució dels blocs al llarg del vessant). 
 
Introduïdes aquestes dades al programa, es tracta d’anar modificant els valors del 
trinomi fins que les correlacions són les millors, tenint en compte que cal que les dels 
primers grups siguin millors que les dels darrers. Idealment, haurien d’anar decreixent 
progressivament fins a l’últim grup, en el qual podria ser molt baixa. Aquest procés 
s’hauria d’anar repetint, amb l’ajuda de la taula de doble entrada, per diferents 
combinacions dels límits dels grups. Per últim, com s’ha explicat, la poca sensibilitat 
dels resultats al valor donat per la presència de defleccions, fa que sigui en un últim 
estadi de la investigació que s’hagi d’ajustar aquest terme, fent-lo variar, per exemple, 
entre 0 i 1,5. 
 
És evident que un dels inconvenients amb què ha topat aquesta tesina ha estat la poca 
quantitat de despreniments amb suficients dades. Bàsicament, s’han pogut utilitzar els 
despreniments visitats amb aquesta finalitat, i alguns de la literatura amb dades més 
exhaustives del que és habitual. A mesura que es vagin inventariant més i més 
despreniments amb totes les dades, es podrà anar veient si les tendències aquí descrites 
són certes o no. 
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7.  CONCLUSIONS 
 
S’ha desenvolupat tota una metodologia per tal de respondre als objectius de la tesina, 
que eren els de millorar el mètode de l’angle d’abast a través de tenir en compte el 
substrat que els despreniments troben al llarg del seu recorregut, així com les possibles 
restriccions geomètriques. 
 
D’entrada, una classificació amb grups més o menys homogenis (hem quedat sempre 
limitats per la mida de l’inventari, que desitjablement hauria de ser molt major) en 
funció dels obstacles (vessant obert, tartera, bosc) o de la geometria del recorregut 
(canalitzats, deflectats), ha permès veure’n els efectes sobre l’abast. 
 
Així, s’han exposat diferents maneres per tal d’explicar la major o menor mobilitat dels 
diversos casos de despreniments. Cada mètode ha donat una jerarquia dels diferents 
grups estudiats, i s’ha vist que no han diferit gaire: 
 

Pel que fa al mètode de les rectes de correlació entre les variables volum i angle 
d’abast, els grups que millor correlació han mostrat són els despreniments no 
obstruïts, seguits pels que es propaguen per bosc i tartera). Les rectes mostren la 
següent jerarquia, de més a menys mòbils: 
 

No obstruïts, tartera, tartera i bosc, canalitzats, deflectats i bosc  
 
Mirant les rectes embolcallants inferiors, que delimiten l’abast màxim que hom 
pot esperar dels despreniments, també es pot fer la mateixa lectura, i establir una 
nova jerarquia, que resulta ser: 
 

No obstruïts, tartera, tartera i bosc, deflectats, canalitzats, i bosc 
 
I en darrer lloc, els punts de tall de les rectes d’igual pendent que la de correlació 
del cas NO que passen pel punt més mòbil de cada grup, dóna el següent ordre: 
 

No obstruïts, tartera, canalitzats, bosc i tartera, deflectats i bosc 
 
S’observa, doncs, que l’ordre, si bé té algunes variacions, no són massa significatives, i 
queda palès que, com era d’esperar, els despreniments més mòbils són els que no troben 
obstacles, seguits pels que troben tartera. En darrer lloc, sempre trobem els recorreguts a 
través de bosc. Aquesta situació, doncs, és la que té més poder reductor de la mobilitat. 
 
És significatiu que la millor correlació s’obtingui pels despreniments no obstruïts, ja que 
és tal com seria d’esperar, ja que aquest grup és el que conté menys heterogeneïtats, és 
on menys paràmetres difícils de mesurar queden fora del mètode de l’angle d’abast. En 
altres grups, la densitat del bosc, les mides i longituds de la canal o la mida dels blocs 
de la tartera són paràmetres que en aquest estadi de l’estudi no s’han tingut en compte. 
 
Per altra banda, l’estudi de les rectes embolcallants inferiors posa de manifest la 
importància que les característiques del recorregut siguin unes o altres, ja que els blocs 
que poden arribar a una determinada posició provindran de despreniments de volums 
molt majors (ordres de magnitud majors) si el recorregut és poc favorable a la seva 
propagació que no pas si aquest hi és propici (taules 5, 11 i 13). 
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Comparant les rectes embolcallant i de correlació per diferents casos, es comprova com 
hi ha menor distància entre elles en cas que hi hagi bosc que no pas si el que hi ha és, 
per exemple, tartera o manca d’obstacles. Aquest fet significa que l’efecte que té el bosc 
sobre el repartiment dels blocs al llarg del vessant és que tendeix a agrupar-los, és a dir, 
a reduir-ne la dispersió. 
 
En aquesta mateixa línia, s’ha conclòs que l’efecte dels obstacles o de la geometria té 
relativament poca importància en la posició final del centre de gravetat de la massa 
desplaçada, mentre que sí que en té en la posició dels blocs més avançats. Això es deu 
al mateix fenomen analitzat a l’anterior paràgraf: un cop aturada la major part dels 
blocs, els obstacles tornen a prendre rellevància, de manera que en el cas dels 
despreniments no obstruïts, arribaran molt més lluny que en el cas de bosc. Aquesta 
conclusió aniria en el mateix sentit que el que van detectar els investigadors del NGI, és 
a dir, que les característiques del darrer tram tenen gran importància a l’hora de 
determinar l’abast dels despreniments. 
 
L’angle d’abast permet millores que no s’havien estudiat abans, com ara que es pot 
aplicar a diferents punts la massa aturada. Fins ara s’ha parlat de l’abast dels blocs més 
mòbils (és a dir, el que literalment s’entén com a l’angle d’abast dels despreniments) i 
de l’abast del centre de gravetat de la massa desplaçada. Però també es pot parlar de 
l’angle d’abast dels punts que deixen enrera una determinada proporció del volum 
mobilitzat. Així, parlarem de l’angle d’abast del 90% dels blocs (sempre, és clar, en 
volum), del 75%, etc. L’estudi del comportament d’aquests valors (se n’ha estudiat la 
sèrie 90%, 75%, 50%, 25% i 10%) permet extreure noves conclusions. D’entrada, cal 
dir que en el cas dels percentils menors, es perd progressivament la correlació i la 
dependència entre les dues variables. Aquesta tendència a la independència suposa que 
les rectes van perdent el pendent i tendeixen a pendent nul o fins i tot positiu (el normal 
és que sigui negatiu), fet que posa de manifest que, per exemple, pot arribar més lluny el 
10% dels primers blocs aturats en un despreniment de 10 m3 que el primer 10% d’un de 
1000 m3. Aquest fenomen evidencia la presència de la transferència de moment, 
postulada ja per Van Gassen i Cruden (1989 i 1990). Els blocs aturats en posicions més 
altes, transfereixen la seva energia als de posicions més baixes (i que per tant arriben 
més lluny) més eficaçment als grans moviments que en els petits, ja que la probabilitat 
de xoc augmenta molt. La pròpia cessió d’energia és la que provoca que els primers 
blocs en quedar aturats siguin els que han sortit d’un gran despreniment. 
 
S’ha estudiat l’efecte de la macrorugositat dels despreniments. Aquesta explica part (de 
l’ordre del 20%) de la variància de l’abast dels despreniments. Per tal de tenir-la en 
compte s’ha creat un paràmetre que relaciona la distància entre el punt més alt i més 
baix amb la distància que els separa seguint el perfil del vessant. 
 
Com a millora en la classificació dels despreniments i alhora amb la finalitat 
d’optimitzar l’escassa informació disponible, s’ha proposat l’ús d’una nova metodologia 
desenvolupada en aquesta tesina. Es tracta de classificar els despreniments d’una 
manera diferent a com s’ha fet fins ara. Enlloc de fer-ho segons l’impediment més 
representatiu (per exemple, classificar com a bosc un despreniment que té, a més, un 
cert percentatge, encara que petit, de canal), es tracta de fer-ho tenint en compte el 
conjunt dels impediments, és a dir, en funció de si n’hi ha més o menys. L’avantatge de 
la metodologia descrita és que en permet una fàcil programació informàtica, que ajuda 
molt a l’extracció de les conclusions, que volen predir la capacitat que té cada substrat 
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de frenar els blocs en moviment. Després d’aplicar aquesta metodologia als casos 
disponibles en aquesta tesina s’ha pogut concloure que és equiparable, a efectes de 
reducció de la capacitat de moviment, la presència d’un 10% de recorregut cobert de 
bosc a un 25% de tartera o bé a un 30% de tram canalitzat. Amb aquesta equiparació, 
els resultats obtinguts, en termes de coeficients de correlació, han estat sensiblement 
millors que els que resultaven de l’aplicació del mètode de l’angle d’abast tal com 
s’havia fet fins avui. A més, els resultats han estat plenament coherents, en el sentit que 
a major presència d’obstacles, menor és la mobilitat dels despreniments. A més, aquesta 
pèrdua d’efectivitat del moviment és molt gran en els últims grups de la classificació. 
 
L’aplicació d’aquest programa als angles d’abast dels diferents percentils dóna la 
mateixa situació que ja s’havia descrit, és a dir, es va perdent la correlació en anar 
estudiant percentils menors. Això es deu a que els obstacles presents als trams 
recorreguts són diferents als obstacles presents al conjunt del vessant, de manera que el 
que caldria fer és una reclassificació per cada percentil, per tal de tenir en compte només 
els obstacles del tram de vessant corresponent. 
 
Tant en aquest últim cas, doncs, com en l’aplicació convencional del mètode de l’angle 
d’abast s’ha constatat que la presència d’obstacles redueix molt notablement la mobilitat 
dels despreniments. A més, queda clar que l’aplicació del mètode de l’angle d’abast es 
veu molt millorada si es tenen en compte els substrats o la geometria dels vessants. 
 
Quant a la divisió dels recorreguts en trams del 5% de la longitud total es mostra com a 
una actuació correcta a l’hora de permetre la comparació entre moviments, que 
altrament seria molt complicada. Es demostra pel fet que és la base de tots els resultats 
aquí presentats. 
 
Les dades exhaustives recollides al llarg del treball de camp han permès trobar noves 
relacions i confirmar velles hipòtesis. En tot cas, un major nombre de despreniments 
minuciosament inventariats permetrà afirmar-les o desmentir-les, en particular per 
aquells casos que ofereixen majors problemes de classificació, com són els 
despreniments que han trobat boscos (la densitat d’arbres, o sigui diàmetres i 
separacions de troncs, la flexibilitat dels arbres, etc.), els que han circulat canalitzats 
(separació i inclinació de les parets, angle d’entrada), els deflectats (angle girat), i tots 
aquells que combinen les característiques associades a les diferents classes de 
despreniments (canalitzats amb bosc, deflectats amb tarteres o amb sòl). Aquests 
problemes de classificació venen del fet de la presència de major variabilitat en els 
paràmetres, és a dir, que esdeveniments més dispars poden entrar a un mateix grup per 
manca d’eines per a distingir-los millor i de manca de despreniments inventariats en 
suficient nombre. 
 
Potser la millor aportació d’aquest treball és la metodologia emprada, des de la recollida 
de la informació al camp, fins al programa informàtic que s’hi ha desenvolupat i que en 
el futur podria admetre l’entrada de dades molt més detallades com ara la densitat dels 
boscos, el gir patit a les defleccions, o bé un element que aquí no s’ha tractat però que 
presumiblement té un gran efecte sobre l’abast dels despreniments, com és la posició 
dels obstacles, en el sentit que no és el mateix que una canal es trobi al principi de la 
propagació o que es trobi al final del recorregut, és a dir, quan l’energia dels blocs s’ha 
dissipat quasi totalment, etc. 
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