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B. Sant Salvador 
 
 
1. Descripció de l’esllavissament 
   
L’esllavissament de Sant Salvador de Toló es troba a uns 15 km al sud-est de Tremp, al 
Pallars Jussà en una zona entre les serres de Campanetes, i del Cucú, ambdues situades al 
nord-est de la Serra del Montsec (Figura B. 1). 
 
Els materials que afloren en aquesta zona pertanyen a la fàcies garumnià del cretaci, i 
estan formats en la seva major part per lutites i gresos vermelles (figura 2), cosa que dóna 
lloc sovint a abundants moviments de massa de tipus superficial, en lliscar els materials 
argilosos sobre les superfícies de contacte litològiques.  
 

 
Figura B. 1 - L’esllavissament de Sant Salvador de Toló, al fons, vist del des sud. 

 
 
L’esllavissada de Sant Salvador és un gran moviment de massa, de tipus rotacional a la 
part superior i en forma de colada de fang a la part inferior amb una longitud de uns 2500 
metres i una amplada màxima de uns 500 m (Figura B. 3). La superfície de trencament se 
suposa situada a, com a mínim, uns 10 metres de profunditat. És un moviment complex on 
a la part superior es donen una sèrie de trencaments circulars formant diversos 
escarpaments. 
 
L’escarpament principal (Figura B. 2) té forma semicircular i es presenta com una paret 
quasi vertical tallada en calcàries cretàcies de 125 m de desnivell màxim. Al peu d’aquest 
escarpament principal, trobem una sèrie de escarpaments menors, d’altures de l’ordre de 5 
metres amb algunes zones a contra pendent que acumulen aigua. Finalment es troba en 
aquesta zona superior una gran quantitat de blocs mètrics de calcària despresos de la paret 
vertical, molt activa en despreniments. 
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Figura B. 2 Vista de l’escarpament principal de l’esllavissament des de la carretera  

 
 A partir de la cota 900 pren la forma de un moviment translacional que es pot qualificar 
també com a colada ja que es formen alguns bombaments a la superfície amb zones a 
contra pendent, i té un aspecte de colada. Malgrat tot, no sembla que el comportament 
sigui estrictament de colada de fang ja que no sembla que s’hagi produït el moviment amb 
una barreja turbulenta dels materials, sinó lliscant sobre una superfícies. 

Figura B. 3 - Esquema del l’esllavissament de Sant Salvador i dels fenòmens observats 
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Per sota de la carretera de Sant Salvador de Toló l’esllavissament sí que es transforma en 
un moviment tipus colada, però es desconeixen més dades ja que el terreny ha estat 
modificat pels conreus existents. S’analitza doncs la part superior de l’esllavissament, 
sobre una longitud d’uns 700 m iniciant-se pocs metres per sota la carretera fins a la cota 
950 m aproximadament, a l’escarpament principal. 
 
S’ha realitzat en aquest esllavissament també una campanya d’extracció de 132 testimonis 
dendrológics a 120 arbres (Pi Roig), dels quals 114 (corresponents a 106 arbres) han pogut 
ésser finalment datats. La major resposta es localitza a l’any dendrològic 1983/84, on 42 
dels 106 arbres mostren tronc de compressió. També es troben respostes significatives els 
anys 1994/95 (11), 1995/96 (21) i 1989/90 (10). Per a la colada exterior dreta es reconeix 
una resposta important (5 testimonis dels 11 corresponen a aquest sector) l’any 
dendrològic 1986/87. 
 
Al 1983/84 es va reactivar la major part de l’esllavissament, amb l’excepció de la zona 
superior dels escarpaments. La resposta es generalitzada i inclou totes les unitats restants. 
En el cas de la colada dreta, els arbres afectats es troben dins dels límits de la colada de 
terra central.  
 
Al 1986/87 es va produir la mobilització del colada dreta. La zona on es localitza 
suggereix que l’esllavissament de 1983/84 pot haver descalçat aquest sector, afavorint 
d’aquesta manera la inestabilitat que el va conduir a aquest trencament. 
 
Al 1994/95 es va produir una segona reactivació de caràcter general, però aquest cop 
començant en un sector més baix que l’anterior. Novament, els arbres afectats a la colada 
dreta es localitzen als límits de la colada central.  
 
 
2. Sensibilitat a la geometria (topografia i superfície de trencament) 
 
Per l’anàlisi de l’estabilitat, malgrat sembla tractar-se de dues formes ben diferenciades de 
moviment (rotacional a la part superior i translacional-colada a la inferior) s’analitza la 
possible reactivació del moviment global.  
 
De tota manera com poden formar-se trencaments més locals, aquests també són presos en 
compte. Cal tenir en compte que, un moviment de la part inferior podria reactivar al part 
superior en reduir-se el recolzament al peu, o en el cas invers, una reactivació de la part 
superior podria provocar l’esllavissada de la part inferior degut a la sobrecàrrega de la part 
superior. 
 
L’escarpament principal on el sòl està en contacte amb una paret calcària, marca l’inici de 
la superfície de lliscament en un punt ben definit de la topografia, mentre que el final es 
considera situat en una zona una vintena de metres per sota la carretera. La part superior, 
zona que la topografia utilitzada no pot reproduir en tota la seva complexitat (existeixen 
múltiples escarpaments, però cal utilitzar una simplificació del relleu pel càlcul), 
començaria al contacte amb l’escarpament calcari i arribaria fins a la zona central quasi 
horitzontal. A partir d’aquest punt i fins poc més avall de la carretera es produiria el 
moviment translacional de la formació tipus colada. (Figura B. 4) 
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Només disposem de 11 punts que defineixen la topografia. D’aquests onze punts, 
únicament 8 d’aquests es troben en la zona que ens interessa. No ens plantejarem, per tant, 
reduir-los per simplificar el problema i centrarem la sensibilitat a la geometria en la 
superfície de trencament.  
 
Per a cada superfície es calcula el factor de seguretat tant amb el nivell freàtic 
suficientment baix com per no afectar a la zona mobilitzada i en superfície. Per que fa als 
paràmetres del sòl (lutites) i sense discutir encara la seva influència en l’estabilitat, 
s’adopten uns valors mitjans possibles: Pes Específic 20 t/m3, Pes Específic Saturat 21 
t/m3, Cohesió 0 kPa i Angle de Fregament residual 20º. La cohesió es pren nul·la per al 
material a la superfície de trencament, tractant-se de reactivació. 
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Figura B. 4 - Esquema del perfil del vessant i els límits de l’esllavissada (coordenades en metres) 

 
 
Com en el cas de Ransol, també es fa que el programa en generi una de circular amb el 
mètode CIRCLE encara que aquesta no es creu que sigui la més adequada per a tot el 
vessant (potser sí per fenòmens més locals), tot i que probablement doni resultats més 
crítics que amb les més lògiques geomètricament. Fixant l’inici i final de les superfícies de 
trencament segons les dades del reconeixement de camp, les superfícies més crítiques que 
es troben estan representades a la Figura B. 5. 
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Figura B. 5 - Superfícies de trencament per al moviment global, el del peu del vessant i 
el de la zona superior (peu) trobades pel mètode CIRCLE. 

 
 
Malgrat que no se n’ha limitat la profunditat a la que pot arribar la superfície de 
trencament, la superfície circular generada sembla, contrastant amb la informació prèvia 
del vessant, especialment creïble en la part superior (SdR Circle Cap)  
 
En algun cas ha canviat lleugerament la superfície de trencament en intervenir el nivell 
freàtic, però sense grans modificacions del volum de sòl englobat. Els valors del factor de 
seguretat de cadascuna d’aquestes superfícies crítiques per als casos extrems de 
profunditat del nivell freàtic es resumeixen a la taula de la Taula B. 1. 
 

   Resultats (FS) 
Sòl Mètode Abast Superfície NF "nul" NF en sup. 

C 0 φ 20º CIRCLE Tot vessant 1,98 1,04 
C 0 φ 20º CIRCLE  Vessant Inferior 2,08 1,10 
C 0 φ 20º CIRCLE Vessant Superior 1,36 0,70 

Taula B. 1 - Factors de Seguretat trobats per cadascuna de les superfícies de 
trencament crítiques circulars generades pel mètode CIRCLE en un sòl de cohesió 
nul·la i angle de fregament residual de 20º 

 
 
Si aquestes superfícies de trencada fossin adequades, cosa que sembla possible per al 
moviment de la part superior i en menor mesura del moviment global, la part més crítica 
del vessant seria la part superior. Per al cas on el nivell freàtic és “nul”, el factor de 
seguretat d’un trencament circular que englobi tot el moviment és de 1.98 però si 
considerem només la mobilització de la colada de la part inferior (peu vessant), aquesta 
sembla encara més estable en aquestes condicions. Però les característiques del moviment 
real fan poc fiables els resultats que s’obtinguin amb lliscaments circulars. Quan el nivell 
freàtic és en superfície, el factor de seguretat es redueixen lògicament en tots els casos, 
però especialment a la superfície de trencament de la part superior on ho fa en més d’un 
50%.  
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En segon lloc es generen superfícies amb el mètode BLOCK fixant caixes per tal que 
s’ajusti a la morfologia suposada segons les dades del reconeixement al camp. Deixant uns 
metres de joc a les caixes es permetrà que el mètode generi diferents superfícies potencials 
de trencament i trobi la més crítica d’entre elles. 
 
Les caixes que es disposen intenten ajustar la superfície de trencament a la idea que es té 
amb el reconeixement al camp realitzat. Es comença seguin el pla que defineix 
l’escarpament de la part superior durant uns metres. Més avall es col·loquen caixes per 
simular una superfície lleugerament circular a la part superior del vessant. S’introdueixen 
caixes a la part central i inferior per tal que la superfície de trencament estigui entorn als 
10 metres de profunditat (Figura B. 6). La definició dels inici i final de la superfície és 
força complex, per que s’han introduït caixes suplementàries.  
 
De tota manera encara que el mètode dona geometries als extrems de la superfície de 
trencament que semblen força estranyes els resultats no canvien gaire. La idea de col·locar 
caixes als extrems per limitar les superfícies té altres efectes en la geometria no 
desitjables.Per generar les superfícies de trencament de les possibles esllavissades locals, 
simplement s’eliminen les caixes sobreres i es recol·loca la nova caixa terminal. La 
geometria obtinguda no és, però, gaire ajustada 
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Figura B. 6 - Superfícies de trencament trobades amb el mètode BLOCK  

 
 
Els resultats (Taula B. 2) són força semblants per al moviment global i per a la part 
inferior. La superfície de trencament més crítica continua essent aquella que mobilitza la 
part superior del vessant. Per contra la part inferior és més estable que un hipotètic 
moviment global. Tal com passava abans, en posar el nivell freàtic en superfície, el factor 
de seguretat es redueix quasi a la meitat, però en aquest cas ho fa de forma homogènia en 
els tres tipus de moviments possibles (global, part inferior colada, part superior). 
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   Resultats (FS) BLOCK 
Sòl Mètode Abast Superfície NF "nul" NF en sup. 

C 0 φ 20º BLOCK  Tot vessant 1,90 1,00 
C 0 φ 20º BLOCK  Vessant Superior 2,08 1,10 
C 0 φ 20º BLOCK  Vessant Inferior 1,42 0,75 

Taula B. 2 - Factors de Seguretat per les noves superfícies de lliscament generades amb 
el mètode BLOCK. El sòl continua essent de cohesió nul·la i angle de fregament residual 
de 20º 

 
 
Es torna a produir la situació anterior, on l’augment del nivell freàtic fins a la superfície 
(NF sup.) provoca una reducció lleugerament menor al 50% i més o menys generalitzada 
en tots els vessants Es constata la dificultat de controlar el mètode BLOCK en els extrems 
de les superfícies, fora de la zona limitada per les caixes. 
 
Finalment, basant-nos tant en les dades del reconeixement com de les superfícies trobades 
pel mètode BLOCK, es construeix una superfície pròpia de trencament fixa que permeti 
una ràpida utilització del programa i fixar l’inici i final de superfície desitjats.   
 
Es genera amb punts fixos, introduïts un a un, una superfície de trencament amb la 
informació de les dades de camp i els resultats del mètode BLOCK com a guies. Aquesta 
superfície comença doncs una mica per sota de la carretera (a la cota 830) i segueix la 
zona per on passen la majoria de superfícies trobades pel mètode BLOCK. El límit 
superior el marca l’escarpament de roca calcaria observat allà on canvia fortament la 
topografia. Se suposa que l’esllavissament segueix, en el seu inici aquesta superfície i que 
en la resta de la zona superior, aquesta pren una forma circular que acaba degenerant en un 
esllavissament paral·lel a la superfície en la zona inferior per simular la colada de la part 
baixa ( 
Figura B. 7). 
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Figura B. 7 - Superfícies de trencament fixes definides punt a punt per al vessant de 
Sant Salvador i per a cada tipus de moviment possible 
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S’observa com els resultats (Figura B. 4) són molt semblants als de la darrera superfície 
BLOCK generada i en general a les de tots els mètodes, si bé la reducció del FS a causa de 
la pujada del NF és lleugerament superior al de les superfícies generades pel mètode 
BLOCK. 
 

   Resultats (FS) 
Sòl Mètode Abast Superfície NF "nul" NF en sup. 

C 0 φ 20º Sdef Tot vessant 1,80 0,94 
C 0 φ 20º Sdef Vessant Superior 2,19 1,16 
C 0 φ 20º Sdef Vessant Inferior 1,38 0,71 

Taula B. 3 - Resultats del Factor de Seguretat per al càlcul d’estabilitat del vessant 
de Sant Salvador per cadascuna de les superfícies de trencament considerada i per 
un sòl amb cohesió nul·la i angle de fregament residual de 20º 

 
 
La superfície de trencament que crea doncs la situació menys estable és la que es generaria 
en una esllavissada local de la part superior del vessant. Amb les característiques 
suposades de les propietats del sòl i altres hipòtesis fetes aquest moviment esdevé 
inestable abans que el moviment global del vessant. La part inferior del vessant es trobaria 
per contra, en situació de major estabilitat. En tot cas una esllavissada de la part superior 
canviaria la situació, la geometria i introduiria nous elements que farien canviar les 
condicions d’estabilitat d’aquesta part inferior. 
 
En aquest cas, una recerca de la superfície de trencament utilitzant una superfície CIRCLE 
no és del tot desaconsellada. Malgrat que teòricament no estiguem en un esllavissament 
simple ni en terreny homogeni, com el pendent del vessant és petit, la superfície generada 
per aquest mètode és força superficial i paral·lela al relleu (com realment és la superfície 
de trencament suposat) i el sòl mobilitzat queda com una franja de una desena de metres 
que llisca més o menys paral·lelament a la topografia. 
 
Construir una superfície de lliscament adequada amb el mètode BLOCK resulta força 
difícil en aquest cas ja que, en no poder fixar els punts d’inici i final de l’esllavissada (tot i 
que s’ha intentat posant caixes suplementàries), les superfícies generades no es 
corresponen exactament amb el que es vol. Cal dir que, malgrat això, els resultats no tenen 
perquè canviar gaire.  
 
Pel que fa a la diferència entre mètodes, no es troben canvies grans en els valors trobats, ja 
que les superfícies de trencament estan més o menys “dirigides” segons les hipòtesis 
prèvies sobre la geometria. Les superfícies de trencada circulars trobades són les que 
difereixen més de la resta, sobretot en els moviment de la part superior. Per contra per al 
global del vessant és plenament coincident amb la definida. 
 
Per últim hi ha un altre fenomen que es produeix al vessant i que cal analitzar si és 
important per al càlcul d’estabilitat. Es tracta de les zones de distensió que es creen a la 
part superior del volum mobilitzat en els moviments translacionals. A la zona de 
l’escarpament superior, l’esllavissament baixa, es creen esquerdes de distensió per on pot 
infiltrar-se aigua etc. El sòl d’aquesta zona pot tenir unes propietats força més debilitades 
(Figura B. 8). Per comprovar quina importància té prendre en consideració aquest efecte, 
definirem una zona amb unes característiques mecàniques de sòl “nul·les” (cohesió i angle 
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de fregament nuls), que si bé són certament exagerades, s’escullen per tenir un ordre de 
magnitud de la influència a falta d’altres dades. 

 
Figura B. 8 - Esquema de la simplificació feta per tenir en compte les propietats 
més pobres de la zona de contacte amb l’escarpament superior 

 
 
S’ha recalculat (Taula B. 4)el factor de seguretat de la part superior i del moviment global 
amb aquestes noves característiques per a les superfícies de trencament definides. 
 

   Resultats (FS) 
Sòl  Efecte de Zona distensió   Abast Superfície NF "nul" NF en sup. 

C 0 φ 20º no considerat (resul. anterior) Tot vessant 1,80 0,94 
C 0 φ 20º considerat Tot vessant 1,77 0,93 
C 0 φ 20º no considerat (resul. anterior) Vessant Inferior 1,38 0,71 
C 0 φ 20º considerat Vessant Inferior 1,32 0,70 

Taula B. 4 - Comparació dels resultats del càlcul d’estabilitat considerant o no una 
zona amb propietats mecàniques del sòl més pobres a la zona de distensió. 

 
 
La reducció del factor que provoca la consideració de la zona de distensió és molt petita 
comparat amb la que provoca el nivell freàtic o el material. No es tindrà doncs en compte 
en aquest càlcul.   
 
D’aquí en endavant s’utilitza la superfície definida, ja que és de molt més fàcil utilització 
que la resta i és la que millor s’adapta a les particularitats ja esmentades de la superfície de 
trencament. 
 
 
3. Sensibilitat a les propietats mecàniques 
 
Partim de un sòl format per lutites, que es caracteritza al laboratori amb mostres provenint 
del vessant de Mas Guillem.  
 
Les característiques del sòl d’ambdós vessants són al menys similars. A més es consideren 
les forces de cohesió a utilitzar per al càlcul de reactivacions vençudes en anteriors 
moviments, per tant amb valors molt nuls o molt baixos. 
 

Zona de distensió 
Línia on se suposa cohesió i Φ nuls 
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La densitat adoptada tampoc és una dada de la que coneixem perfectament però que no té 
massa importància en l’estabilitat. S’ha trobat un valor de 19.5 kN/3 al laboratori, que 
coincideix amb els valors trobats per Ruiz (1999) per a un material similar.  
 
Primerament s’analitza el que passa al moviment global. Després de forma més breu ja 
que el tipus de dependència respecte els paràmetres del sòl no hauria de canviar gaire, es 
resumiran els resultats obtinguts en els moviments locals. 
 

• Moviment Global 
 
S’observa els canvis en el resultat que provoca una variació de 10º de l’angle de fregament 
residual respecte el cas anterior (Figura B. 9). La forquilla s’obre amb diferències del 
factor de seguretat de fins a 3. Evidentment no tots aquests valors són possibles, però els 
resultats ens mostren la gran importància de una bona determinació de l’angle de 
fregament residual, i en les condicions més semblants possibles a les de la realitat. Per 
adonar-nos de la importància d’aquesta dependència només cal veure que en l’apartat 
anterior on hem discutit entre diferents mètodes els resultats no canviaven en més d’un 
10%.  
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Figura B. 9- Gràfic de l’evolució del factor de seguretat del GLOBAL del vessant en 
funció de l’angle de fregament residual. Es representen 4 situacions segons: la 
cohesió (nul·la o de 20 kPa) i la profunditat del nivell freàtic (en superfície o 
suficientment profund per que no afecti) 

 
 
Malgrat que s’havia fet l’elecció de una cohesió zero, donada la importància que semblen 
tenir les propietats del sòl, s’ha decidit incloure també una certa cohesió (20 kPa) en el 
càlcul per comprovar quina influència té i quins riscos podem córrer en considerar-la 
automàticament zero.  
 
S’observa com si 5º representen augments considerables en el factor de seguretat, de 
l’ordre de 0.5 en el Factor de seguretat, l’augment en suposar una cohesió de 20 kPa és 
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encara major, de l’ordre del 0.55. S’ha de matisar però que una cohesió de 20 kPa sembla 
difícilment assolible en una superfície de trencament que ja ha estat cisellada.  
 
S’observa com, si bé en canviar l’alçada del nivell freàtic no canvia el grau de 
dependència de la cohesió (els parells de línies paral·leles són aproximadament 
equidistant), la dependència relativa de l’angle de fregament es redueix, tal com s’ha vist 
en el cas anterior. Es parla de importància relativa perquè, si bé amb el nivell freàtic alt la 
cohesió “guanya pes” al Factor de Seguretat, és possible que aquest pes continuï essent 
petit respecte el de l’angle de fregament 
 
Veient aquests resultats i coneixent la situació real del vessant, que ha sofert una història 
de esllavissades, però en l’actual configuració és en general estable, es poden descartar 
alguns valors del sòl. Admetent la hipòtesi de cohesió nul·la inicial veiem com l’angle de 
fregament residual no podrà ésser gaire major de 20º, ja que en aquest cas el vessant seria 
estable en qualsevol condició (i sabem que en períodes de pluges s’ha reactivat), però que 
tampoc pot ser gaire menor que 10º ja que estaria permanentment en una situació precària 
(i en general és estable, amb una carretera que se situa a sobre..). 
 

• Moviment Part Superior (Cap - Rotacional) 
 
Si ens fixem en la possible esllavissada de només la part superior, de caràcter rotacional, la 
dependència del Factor de Seguretat respecte l’angle de Fregament es resumeix a la 
Figura B. 10. En aquest cas es reprodueix exactament el mateix comportament. Si bé 
l’augment del Factor de Seguretat per cada increment de angle de rotació pot semblar 
menor (aquí és de l’entorn de 0.35 mentre en el cas global era de 0.50), proporcionalment 
augmenta de la mateixa manera. El pes de la cohesió continua essent molt similar.  
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Figura B. 10 - Evolució del factor de seguretat de la part superior del vessant en 
funció de l’angle de fregament residual del sòl en dos hipòtesis de cohesió (nul·la i 
de 20 kPa) i dos hipòtesis de posició del nivell freàtic 
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En aquest cas, el rang de valors possibles s’hauria de situar entre els 15º i 22º, ja que amb 
valors menors de 15º es presentaria una situació més precària que la real, si s’observen 
només els casos amb cohesió nul·la . 

• Moviment Part Inferior (Peu - Colada) 
 
Per a la part inferior (Figura B. 11), el comportament de la variació del Factor de 
Seguretat en canviar els paràmetres del sòl és molt similar. Tornem a tenir el mateix 
comportament en la variació del FS en augmentar la cohesió i el factor de seguretat.  
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Figura B. 11- Gràfic de l’evolució del Factor de Seguretat en la part inferior del 
vessant en funció del angle de fregament residual sota diferents propostes de valors 
de la cohesió (nul·la i de 20kPa)i del nivell freàtic 

 
 
Com els Factors de Seguretat són de l’ordre dels del moviment global, arribarem a les 
mateixes conclusions de valors possibles dels paràmetres del sòl. L’angle de fregament 
podria estar entre 10º i 15º. 
 
En conclusió, el vessant es pot separar-se en dues parts també en quant a les 
característiques geomecàniques. En intentar fixar quins són els valors possibles dels 
paràmetres del sòl tornem a observar aquestes diferències. Si prenem els valors que 
semblen raonables pel global del vessant, amb angles de fregament entorn a 10-15º, la part 
superior estaria en una situació d’inestabilitat. Si a l’invers, agafem valors que apareixen 
com a possibles per a la part superior del vessant, entorn a 20º, aleshores la part inferior o 
una possible esllavissada global no es podrien produir mai. Però hi ha altres elements a 
tenir en compte: 
 

• Tot i que en general es tracta del mateix material, la part superior és possible que 
mostri un major angle de fregament, ja que tot i que ambdues parts han sofert 
esllavissades, sembla que la part superior és més “intacte”. 
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• Les esllavissades que ja s’han produït i les que es poden produir poden haver estat 
el resultat d’una concatenació de moviments. Si amb unes mateixes propietats del 
sòl la part superior és menys estable i acaba produint-se un esllavissament 
exclusivament en aquesta part, hi haurà una nova configuració del vessant. La 
massa de sòl mobilitzada pot dipositar-se sobre la part inferior i reactivar al part 
inferior que en inicialment era estable. 

 
• La infiltració i per tant el l’altura del nivell freàtic pot ser diferent a les dues parts. 

No tenim massa informació sobre la permeabilitat o la facilitat de drenatge del 
vessant. Si la colada inferior es mobilitza sota condicions que podrien fer pensar 
que és estable, pot ser degut a que les esquerdes obertes a la colada facilitin la 
infiltració i que les pressions d’aigua siguin majors de les suposades per la part 
superior. O que la part superior tingui un bon drenatge i el nivell freàtic sigui 
sempre molt baix i el sòl tingui doncs unes propietats més pobres de les que 
suposem. 

 
 
4.  Sensibilitat a l’altura del nivell freàtic 
 
En aquest apartat, un cop tenim una idea de la superfície de trencament del vessant i dels 
paràmetres del sòl probables, es busca sota quines condicions és estable el vessant. Sabent 
que la majoria d’aquest tipus de vessants es reactiven després de períodes de pluges 
intenses, interessa saber com canvia l’estabilitat amb l’augment del nivell freàtic que es 
pot produir en ploure.  
 
Per tal de simular les diferents condicions en que ens podem trobar es poden suposar 
successives profunditats del nivell freàtic augmentant de diferents formes. Al cas anterior 
s’havia agafat un model que augmentava la profunditat deixant un punt fix, degut a un 
torrent al peu de l’esllavissament. Per aquest esllavissament s’ha optat per suposar 
paral·leles al relleu suposant doncs que la infiltració provoca un augment més o menys 
homogeni a tot el vessant i no tenim cap altre element que indiqui una altra possibilitat 
(Figura B. 12). 
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Figura B. 12 - Esquema de la posició d’algunes de les diferents profunditats (1, 3, 8, 12 
14 i 20 metres) del nivell freàtic utilitzades en el càlcul de sensibilitat de l’estabilitat 

 
Tal com es veu a la Figura B. 12, si el nivell freàtic està a més de 14 metres de 
profunditat, el sòl mobilitzable no estarà pràcticament afectat per les pressions que aquest 
pugui desenvolupar, ja que queda gairebé totalment per sota de la superfície de 
trencament. Per això només es suposen valors del nivell freàtic en aquests primers 15 
metres. 
 
Com no hi ha uns valors clars per a les propietats mecàniques del sòl, s’ha calculat amb 
diferents angles de fregament. Ha estat introduïda en algun cas també una certa cohesió 
per veure quin efecte provoca, si canvia la tendència de les corbes. 
 

• Moviment Global 
 
Davant un hipotètica esllavissada seguint la superfície de trencament que engloba tot el 
vessant, l’estabilitat del vessant representada pel seu factor de seguretat evoluciona coma a 
la Figura B. 13 en augmentar l’altura del nivell freàtic.  
 
Segons aquestes dades la cohesió no canvia la forma en que varia el factor de seguretat, 
simplement l’augmenta. Per altra banda, com s’ha vist prèviament, queda palès que l’angle 
de fregament ha de ésser major a 10º ja que el vessant no seria mai estable. Cenyint-nos 
exclusivament a aquest mode de ruptura també sembla difícil que aquest angle de 
fregament superi els 20º ja que seria molt difícil que es pogués mobilitzar, però caldrà 
comparar aquestes dades amb la resta de tipus de ruptura ja que un moviment combinat 
podria fer possible l’esllavissada amb angles de 20º. 
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Figura B. 13 - Evolució del factor de seguretat al GLOBAL  del vessant amb la 
profunditat del nivell freàtic i per a diversos tipus de característiques del sòl (C0  
Ø=10º, C0  Ø=15º, C0  Ø=18º, C0  Ø=20º, C20  Ø=18º) 
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• Moviment Part Inferior (colada ) 
 
Per a la part inferior del vessant on pot produir-se un mode de ruptura tipus colada, els 
resultats mostren un comportament similar al moviment global (Figura B. 14). Aquesta 
part del vessant requereix valors encara més baixos de l’angle de fregament per 
mobilitzar-se, inferior als 15º o tenir una gran capacitat infiltració que permeti un  nivells 
freàtic a poca profunditat. 
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Figura B. 14 - Evolució del factor de seguretat a la PART INFERIOR  amb la 
profunditat del nivell freàtic i per a diversos tipus de característiques del sòl (C0  
Ø=10º, C0  Ø=15º, C0  Ø=18º,) 
 

 
• Moviment Part Superior 

 
La part superior del vessant i el mode de ruptura més o menys circular és la que està en a 
priori en una situació més precària, ja que amb menors profunditats del nivell freàtic es 
produeix la inestabilitat. (Figura B. 15) 
 
Amb aquest resultat cal que, o bé aquesta part del vessant tingui angles de fregament 
superiors a 20º (cosa que impossibilitaria el moviment independent de la part inferior) o 
que el nivell freàtic es mantingui sempre baix gràcies a un bon drenatge o una infiltració 
reduïda.  
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Figura B. 15 - Evolució del factor de seguretat a la part superior del vessant amb la 
profunditat del nivell freàtic i per a diversos tipus de característiques del sòl (C0  
Ø=10º, C0  Ø=15º, C0  Ø=18º i C0  Ø=20) 

 
 
Resumint  i recapitulant els diferents punts i parts del vessant es pot dir que:  
 
• Tenim dues zones diferents de les quals la zona superior té en principi més tendència a 

la reactivació si ambdues zones estan sota les mateixes condicions (propietats 
mecàniques del sòl, nivell freàtic etc..) 

• És possible que la part superior hagis sofert esllavissades més contingudes i que 
l’angle de fregament residual conservi valors més elevats que la colada de la part 
inferior. 

• La presència de nombroses esquerdes a la colada de la zona inferior pot provocar que 
la infiltració sigui més important i que, per tant el nivell freàtic el faci tan o més 
inestable que la part superior, quan en principi podríem pensar el contrari. 

• La mobilització exclusiva de la part superior podria, però comportar un canvi en la 
morfologia del vessant i ajudar a la desestabilitzció de la zona inferior. De la mateixa 
manera desconeixem de quina manera s’han produït els moviments al passat, si han 
estat moviments globals o un combinació de esllavissades locals. 

• En tot cas, sembla clar que, si l’angle de fregament es troba a l’entorn dels 15 o 18º, 
per produir-se un moviment global cal que el nivell freàtic estigui només a uns 4 
metres de la superfície mentre que per a la part superior pot desestabilitzar-se si no 
conserva com a mínim 8 m de profunditat de sòl no saturat. 


