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G. Llavorsí 
 
 
1 Descripció de l’esllavissament 
 
L’esllavissada esta situada al Barranc de Boés a Llavorsí, a un vessant oest de la conca 
de la Noguera Pallaresa. 
 
Es tracta d’un moviment translacional molt llarg, de 1500 metres aproximadament amb 
una amplada d’uns 150 metres de mitjana, si bé a la zona central és major. Com en 
d’altres casos és un moviment complex on es poden distingir diferents parts (Figura G. 
1). A la part superior, a la capçalera del moviment es distingeixen diferents escapaments 
laterals i forta presència de fragments rocosos producte de les fractures i els 
despreniments. Se suposa que en aquesta zona es mobilitza fins una profunditat de 40-
50 metres. La part superior de l’esllavissament acaba amb una plataforma contra 
pendent, formada potser per acumulació de material de la part superior. 
 
La part central és una zona d’extensió i transició entre la part superior i la part inferior, 
on l’esllavissament s’estira i es fa menys profund i més ample. 
 
A la zona inferior, l’esllavissament presenta una menor profunditat amb algunes 
plataformes a contra pendent al peu de l’esllavissament, zona de probable acumulació 
de material. 
  

 
Figura G. 1 - Esquema de l’esllavissament de Llavorsí, amb les tres zones considerades. 
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Existeixen poques dades d’un estudi dendrocronològic (Lima, 2001) que mostren que 
no hi ha hagut respostes importants a la zona de capçalera des de principis del segle XX, 
excepte una petita resposta cap a l’any 1972/73. Pel que fa la zona inferior, existeixen 
un parell d’anys dendrològics amb resposta, concretament al 1962/63 i al 1972/73. En 
tot cas la mostra no és prou significativa com per treure conclusions definitives, però 
com si a la part superior i inferior (incloent al central) no es produïssin les reactivacions 
de forma simultània. 
 
 
2 Sensibilitat a la geometria (topografia i superfície de trencament) 
 
El mapa topogràfic amb les indicacions dels límits de l’esllavissament ha permès 
construir un perfil seguint l’eix de l’esllavissament (Figura G. 3). Donat que es parteix 
d’una altimetria amb dades cada 5 metres, el nombre de punts resultants no és gaire 
elevat i no s’ha considerat necessari reduir-ne. 
 
El moviment es pot dividir en dues parts, amb una zona de transició on canvia la 
profunditat de la superfície de trencada. Cal dir que s’ha entès el moviment com a dos 
moviments independents, ja que la zona d’extensió central fa pensar que la part inferior 
no serveix de recolzament a la part superior, i que la part superior no col·labora a 
inestabilitzar la inferior. Si bé l’origen, el material i els factors d’inestabilització poden 
ser similars i la zona central ambdues zones estiguin en contacte (possiblement però 
amb material que reomple les esquerdes d’extensió). De tota manera es calcularà un 
factor de seguretat per un possible moviment global, utilitzant com a superfície de 
trencada la unió de les dues locals (Figura G. 3). 
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Figura G. 2 - Perfil utilitzat per als càlculs i superfícies de trencada del moviment global. 

 
 
Per la part inferior, es construeix punt a punt una superfície de trencada (SdrE) que 
comença a la zona de traccions central i és aproximadament paral·lela a la superfície 
amb una profunditat de 20 metres (Figura G. 3).S’ha generat també en aquest cas la 
superfície de trencada circular (C2) per a la part inferior.  
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Figura G. 3 - Vessant de l’esllavissament amb les superfícies de trencada utilitzades a la part inferior. 

 
 
Per construir la superfície de trencament de la part superior es vol fer de manera que no 
aflori a la superfície del terreny sinó que acabi en contacte amb l’inici de la zona 
inferior. Per fer-ho cal eliminar tot el material que mobilitza l’esllavissada inferior, ja 
que sinó l’últim element llesca utilitzat a la superfície de trencament de la part superior 
tindria una força de reacció que possiblement no existeixi si al part inferior es reactiva 
abans, com sembla que es produeix sabent que és una zona de traccions. La geometria i 
la superfície de trencada definida (SdrF) de la zona superior, que passa a uns 40 metres 
de profunditat, són les de la Figura G.4. S’ha generat també una superfície de trencada 
circular (C3) amb el mètode CIRCLE per analitzar en quin error es pot cometre 
considerant aquest tipus de superfície en aquest vessant. 
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Figura G.4 - Esquema del perfil del vessant (modificat i original) de l’esllavissament i 
de les superfícies de trencament considerades per al moviment superior. 
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Per al càlcul s’ha utilitzat una cohesió nul·la i un angle de fregament residual de 30º 
com a propietats mecàniques del sòl. Els resultats (Taula G. 1) mostren com la part 
inferior és la que està en una situació més crítica, amb els valors més baixos del factor 
de seguretat. La part superior, malgrat no tenir cap massa de sòl que recolzi la part 
inferior, és més estable degut al menor pendent del vessant en aquesta part. El 
moviment global, amb un resultat molt semblant al de la part superior i essent poc lògic 
no es continua analitzant. 
 

          Resultat (FS) 
Zona Tipus SdR coh (kPa) angle (º) NF nul NF sup 

definida D 0 30 1,53 0,76 global 
CIRCLE C1 0 30 1,51 0,75 
definida F 0 30 1,51 0,75 superior
CIRCLE C3 0 30 1,59 0,80 
definida E 0 30 1,44 0,72 inferior 
CIRCLE C2 0 30 1,40 0,69 

Taula G. 1 - Resum dels valors trobats per a les diferents superfícies de trencament 
adoptades, utilitzant les mateixes propietats del material per totes elles. 

 
 
Els resultats obtinguts amb superfícies de trencada circulars no són especialment irreals, 
numèricament parlant, i en algun cas la forma que prenen tampoc va molt 
desencaminada de la real, però per al cas circular global de l’esllavissament dóna 
superfícies que res tenen a veure amb els mecanismes de trencada. Aquest primer 
resultat pot semblar correcte, però el fet d’anar a gran profunditat pot fer que la 
profunditat del nivell freàtic afecti de forma diferent aquest tipus de trencades, que en 
realitat no són reals i doni resultats molt diferents. 
 
Comparant els resultats per al moviment de la part superior i de la inferior s’observa 
com, si bé la trencada superior és lleugerament més inestable, el factor de seguretat és 
del mateix ordre. Per tant, tot i que posteriorment es comprovarà quin és el 
comportament d’ambdues trencades amb l’augment del nivell freàtic, es pot dir que es 
tracta de moviments que es reactiven per a fenòmens i condicions similars, encara que 
pel cas superior hagin de ser més desfavorables. 
 
Per últim hi ha un altre factor que no s’ha tingut en compte en el càlcul: l’estat del 
material de l’esllavissada que esta en contacte amb l’escarpament superior. Com en 
d’altres casos, en produir-se l’esllavissament translacional, tot el volum de sòl es 
desplaça vesssant avall, creant zones de distensió a les cicatrius superiors del moviment. 
Aquestes zones d’esquerdes, més permeables, es poden reomplir amb material 
d’aportació que no assolirà les propietats de la resta del vessant.  
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Figura G. 5 - Esquema de la situació que es produeix a les zones de distensió, entre les dues parts.  

 
Per tenir-ho en compte, es pot fer que a l’extrem superior de la superfície de trencada 
(Figura G. 5), el tram vertical que separa el sòl mobilitzat de l’estable, tingui unes 
propietats mecàniques menys resistents. Per avaluar la seva influència, s’ha realitzat un 
càlcul (Taula G. 2) on s’imposava la situació extrema, cohesió nul·la i sense cap 
fregament.  
 

         Resultat (FS) 
Trencada Propietats Mecàniques del Material  NF nul NF sup 
superior homogènies (resultat anterior) 1,512 0,753 

F zona superior més feble (C=0  fi=0) 1,349 0,675 
inferior homogènies (resultat anterior) 1,443 0,715 

E zona superior més feble (C=0  fi=0) 1,297 0,641 

Taula G. 2 – Comparació dels resultats del càlcul d’estabilitat trobants considerant una 
zona de material més feble a la zona de distensió de les trencades o sense considerar. 

 
 
Les diferències de considerar o no unes propietats diferents per a aquesta zona de 
distensió són força importants, representen una disminució del factor de seguretat de 
fins al 10%. En aquest cas la influència és notable a diferència del cas de Sant Salvador. 
Aquí la línia on es redueixen les propietats és més llarga en relació a la longitud del 
esllavissament. A més la reducció de la resistència a la zona és més important en aquest 
cas passant de 30º a 0º l’angle de fregament davant els 15º de Sant Salvador. 
 
El problema és que de la mateixa manera que no coneixem amb exactitud les propietats 
del material del vessant, més difícil és avaluar la propietats d’aquestes zones més febles. 
Sabent que pot arribar fins a l’entorn del 10% del factor de seguretat, es tindrà en 
compte en els càlculs. Si bé per avaluar els valors possibles de les propietats 
mecàniques del material no es tindrà en compte aquest fenomen per no complicar 
l’anàlisi, sí que es farà quan es busqui les profunditats probables del nivell freàtic. 
 
 
3 Sensibilitat al les propietats mecàniques del material 
 
Per a estudiar els valors possibles de les propietats mecàniques del sòl i la seva 
influència en l’estabilitat, s’utilitzen les superfícies de trencament definides SdrE i 
SdrF, de la part inferior i superior del vessant respectivament. 

Zona de distensió. 
 Material amb característiques més pobres  
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El material del vessant són unes pissarres del silurià força fracturades amb fragments 
rocallosos provenint de despreniments dels escarpaments formant tarteres. Tot i que 
dependrà de l’estat de la roca i de la superfície de trencada, s’ha provat amb valors de 
l’angle de fregament residual entorn a 30º. La cohesió nul·la emprada és la suposada per 
a la superfície de trencada, tot i que també es vol saber quina pot ser la influència en 
l’estabilitat d’una eventual cohesió feble (20kPa). Es calcula per a els nivells màxim i 
mínim del nivell freàtic. 
 
Els resultats (Figura G. 6) mostren que la cohesió no té en aquest cas el pes d’altres 
esllavissaments i que les variacions amb l’angle de fregament són moderades. Sabent 
que el nivell freàtic no és fàcil que pugi fins a la superfície, l’angle de fregament ha 
d’estar entorn als 25º-30º. 
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Figura G. 6 - Evolució del factor de seguretat amb l’angle de fregament residual a 
la part SUPERIOR de l’esllavissament per a cohesió de 0 i 20 kPa. 

 
Fent els càlculs per a la part inferior els resultats ( 
Figura G. 7) són pràcticament idèntics, desplaçant lleugerament les corbes cap a la 
inestabilitat. L’angle de fregament hauria d’estar entorn als 25-30º. La cohesió té encara 
menys pes en aquesta part del moviment. 
 
Per altra banda es destaca que cal una gran variació de l’angle de fregament residual per 
a modificar el factor de seguretat. És a dir, que el moviment depèn relativament poc de 
les propietats geomecàniques del material. Un canvi de 5º representa una variació de 
0.10 del factor de seguretat per al cas del tot el material saturat, mentre que en altres 
casos (cas B. Sant Salvador, per exemple) aquest augmentava en 0.20. 
 
Aquest darrer factor fa que sigui de difícil estimació els probables valors del paràmetres 
de les propietats geomecàniques del material, ja que un mateix rang de factors de 
seguretat lògics per l’estat real del vessant donen un ampli ventall de valors de Φ 
possibles. Observant els resultats i sabent que calen condicions força extremes per que 
és mobilitzi el vessant, els angles de fregament han d’estar a l’entorn dels 25 a 30º, 
valors que s’utilitzaran per a la cerca de les profunditats del nivell freàtic. 
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Figura G. 7 - Evolució del factor de seguretat amb l’angle de fregament residual a la 
part INFERIOR de l’esllavissament per a cohesió de 0 i 20 kPa. 

 
 
4 Sensibilitat a la profunditat del nivell freàtic 
 
Donades les característiques de vessant amb pendent força constants i sense més dades 
de quin pot ser la forma que pel nivell freàtic, se suposa que és produeix una infiltració 
aproximadament uniforme i que el nivell freàtic és doncs paral·lel a la superfície del 
vessant.  
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Figura G. 8 - Esquema amb la part central de l’esllavissament ampliada amb les 
superfícies utilitzades per simular les diferents profunditat del nivell freàtic. 
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Fins i tot a per al perfil modificat per calcular l’esllavissament de la part superior s’ha 
utilitzat el mateix model perquè, malgrat que les superfícies de nivell freàtic passin per 
sobre de la superfície del terreny modificada, no influeix en el càlcul de la part superior 
i se sap que realment hi ha la part inferior del vessant encara que pel càlcul s’hagi 
eliminat. Per calcular l’estabilitat sota diferents profunditats del nivell freàtic, s’han 
utilitzat les profunditats amb les formes de la Figura G. 8. 
 
És calcula l’evolució del factor de Seguretat amb aquestes profunditats per a tres casos 
diferents, utilitzant 20, 25 i 30 kPa com a angle de fregament residual i tant per al 
moviment de la part superior (Figura G. 9) com per al de la inferior (Figura G. 10). En 
ambdós casos s’ha recuperat pel càlcul l’efecte de la menor resistència de la part 
superior de l’esllavissada a la zona de traccions. Per a cadascun dels esllavissaments, 
s’imposa un sòl amb una cohesió i angle de fregaments nuls exclusivament a l’últim 
tram de la superfície de trencada, el tram que aflora a la superfície a la part superior, per 
als casos i profunditats que donen els valors més propers a la situació real. Els resultats 
s’inclouen a les Figura G. 9 i Figura G. 10 en línia discontínua. 
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Figura G. 9 - Evolució del factor de seguretat amb la profunditat del nivell freàtic per 
al moviment de la part SUPERIOR i per a un material amb 20,25 o 30º d’angle de 
fregament residual. Els trams en discontinu són prenent un angle de fregament i 
cohesió nul per a la zona superior feble (Z0). 

 
 
Sabent que l’esllavissament de la part superior ha patit poques reactivacions en l’últim 
segle i amb pocs testimonis de dendrocronologia amb resposta, cal que el nivell freàtic 
estigui en una posició força extraordinària per mobilitzar-se. Per altra banda però, amb 
el tipus de material i característiques del vessant, és difícil que aquest assoleixi valors 
propers a la superfície. 
 
Un angle de fregament residual de 25º amb una profunditat del nivell freàtic de 25 
metres (la meitat de l’espessor) és potser unes condicions poc extraodinàries per a la 
reactivació. Si a més tenim en compte que les propietats a la part superior del vessant 
disminueixen, que estaran entre les de la resta del vessant i el cas crític (línia 
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discontínua), el factor de seguretat disminueix i és suficient amb un nivell freàtic més 
profund. L’angle de fregament ha d’estar doncs entre 25º i 30º amb un nivell freàtic 
lleugerament per sobre de la meitat de l’alçada del volum mobilitzable. 
 
Pel que fa la part inferior (Figura G. 10), és més crítica que l’anterior, pel que el nivell 
freàtic amb menys profunditat pot reactivar-se, al voltant dels 15 metres. De fet ja s’ha 
observat major freqüència de reactivació a la part inferior. A més per un mateix nivell 
freàtic, aquest serà proporcionalment més baix (en percentatge de volum saturat a 
l’esllavissada). 
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Figura G. 10 - Evolució del factor de seguretat amb la profunditat del nivell freàtic 
per a un trencament de la part INFERIOR , i per a angles de fregament de 20, 25 o 
30º. Els casos en discontinu corresponen a els que s’ha adoptat cohesió i angle de 
fregament nuls per a l’extrem superior del vessant. 

 
 
 


