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4. METODOLOGIA D’ESTUDI. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
DADES SOBRE EL TERRENY 
 
Per aconseguir els objectius plantejats, hem començat el nostre treball realitzant una campanya 
d’inventari de desmunts excavats en les granodiorites de la carretera de Lloret de Mar a Tossa. 
Com que l’objectiu del treball és analitzar la idoneïtat del SMR com a indicador de l’estabilitat de 
les excavacions, per a cada desmunt hem determinat les seves característiques geomecàniques 
així com el grau d’inestabilitat per tal d’establir fins a quin punt existeix una correspondència 
entre ells.    
 
La nostra metodologia de treball es basa, doncs, en les següents etapes principals: 
 

- Una primera etapa de recollida de dades sobre el terreny en la que determina la 
qualitat del massís rocós (RMR i SMR), l’estat que presenta el talús i el nombre de 
ruptures observades. 

 
- Una segona etapa que comprèn l’anàlisi de la fracturació per identificar les famílies 

més representatives per mitjà de la projecció estereogràfica, l’anàlisi preliminar 
d’estabilitat mitjançant el Test de Markland, i posteriorment la determinació del SMR 
representatiu de cada talús. 

 
- Una tercera etapa consistent en l’obtenció d’un indicador del grau d’estabilitat de 

cada un dels desmunts i el seu contrast amb les característiques geomecàniques i, en 
concret amb el SMR. 

 
 
4.1 CAMPANYA DE RECOLLIDA DE DADES SOBRE EL TERRENY 
 
Aquesta primera etapa de treball és de principal importància ja que totes les anàlisis que 
realitzarem a posteriori vindran determinats per ella, i per tant els resultats obtinguts aniran 
condicionats per les possibles deficiències i mancances que tinguem en aquesta fase. 
 
Per procurar que la campanya de recollida de dades sigui el més objectiva possible, també és 
molt important que totes les dades siguin preses per la mateixa persona, per tal de seguir sempre 
el mateix criteri i realitzar aquesta fase amb una certa homogeneïtat. 
 
Com ja s’ha comentat al parlar de l’àrea d’estudi, hem pres com a zona de treball la carretera  
GI-682,  que uneix les localitats de Lloret i Tossa de Mar durant el seu recorregut d’uns 8 km. 
Aquesta campanya es va realitzar en diferents sortides durant els mesos d’abril i maig del 2004. 
 
Primerament hem recorregut el traçat d’aquesta carretera un parell de cops per familiaritzar-nos 
amb el que ens trobarem durant tota la campanya, d’aquesta forma ja podem anar mirant quins 
seran els talussos més representatius i quin és el seu estat. Després ja passem a prendre les 
diferents dades.  
 



4. Metodologia d’estudi. Campanya de recollida de dades sobre el terreny                                                   Pàgina 19 
_________________________________________________________________________________________ 

És important que el procés a realitzar sigui sistemàtic, per no oblidar cap dada de les que 
analitzarem més endavant. El material que utilitzem és el següent: mapes topogràfics a escala 
1:5000 de la zona (adjuntats als annexes), una brúixola de geòleg, un martell de geòleg, una cinta 
mètrica i una càmara fotogràfica. A més, per facilitar i agilitzar el procés, també s’han utilitzat  
diferents fitxes de les diverses dades que utilitzarem per calcular el RMR de Bieniaswki, el SMR 
de Romana i altra informació que ens serà útil per calcular altres índexs que ens caracteritzaran 
els talussos. 
 
Comencem  la nostra campanya de recollida de dades partint de Lloret de Mar, d’aquesta forma 
anem realitzant les successives parades. Anem numerant de forma creixent  aquestes parades 
corresponents a cada talús, així, els diversos talussos estudiats els anomenem amb la notació T-1, 
T-2, T-3... i així successivament. A l’hora de realitzar la posterior anàlisi de dades, és molt 
important partir de dades representatives del talús, el que significa establir uns dominis 
d’estabilitat (Matheson, 1988 i Salueña, 1991) que representin un desmunt de característiques 
similars i per tant amb un model de fracturació uniforme. Per tant, normalment cada talús el 
dividim, al seu torn, en més d’una estació diferent, ja que com hem dit prèviament aquesta 
carretera té  moltes corbes i per tant canvia l’orientació del front del talús, i a més, també és molt 
normal que canviï la qualitat de la roca trobada ja que l’alteració de la granodiorita no té lloc de 
manera homogènia. Per aquest motiu, un mateix talús el dividim en diverses zones, de forma 
que per exemple en el talús T-2 ens trobem amb 3 estacions estudiades, que les anomenem 
mitjançant lletres minúscules com T-2a, T-2b i T-2c. D’aquesta manera tan senzilla numerem els 
diferents talussos estudiats durant tot el traçat de la carretera en un total de 32 talussos, 
constituïts per 68 estacions d’estudi. 
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TALÚS  1 presa de dades 05 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ  RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

1 64 59 40 2 4 

TALÚS  2 Presa de dades 05 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ  RQD  RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

2a 44 49 73 2 2 
2b 55 69 27 2 1 
2c 46 55 28 1 1 

TALÚS  3  Presa de dades 05 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

3a 42 51 206 0 1 
3b 40 45 173 0 2 
3c 49 71 121 1 0 

TALÚS  6  Presa de dades 27 i 28 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

6a 48 56 41 3 2 
6b 45 60 61 3 2 
6c 46 49 34 1 2 

 

TALÚS  4  Presa de dades 06 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

4a 67 60 26 1 1 
4b 52 48 33 2 3 
4c 70 53 25 1 1 
4d 44 55 26 6 4 

 
TALÚS  5  Presa de dades 28 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
5a 50 66 26 1 2 
5b 51 61 50 3 5 
5c 68 61 37 1 4 
5d 45 55 37 2 3 

 

TALÚS  7 Presa de dades 27 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

7 48 65 69 4 5 
 

 
 

TALÚS  8 Presa de dades 27 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

8 76 73 51 4 6 

 
TALÚS  9  Presa de dades 25 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
9a 44 63 25 2 2 
9b 40 48 43 3 4  

TALÚS  10 Presa de dades 25 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

10 69 59 28 2 1 
 

 
 

TALÚS  11 Presa de dades 25 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

11 75 54 45 3 5 
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TALÚS  12 Presa de dades 25 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

12 79 69 95 3 5 
 

TALÚS  13  Presa de dades 24 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

13a 78 66 29 2 4 
13b 60 61 33 3 3 

 

 
TALÚS  14  Presa de dades 24 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
14a 59 63 77 2 3 
14b 78 71 86 6 15 

 

 
TALÚS  15  Presa de dades 24 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
15a 62 69 56 3 5 
15b 61 65 36 1 3 
15c 46 62 57 2 5 

  
TALÚS  16 Presa de dades 21 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
16 49 63 50 3 8 

 

 
TALÚS  17  Presa de dades 21 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
17a 48 56 25 1 2 
17b 54 71 26 1 2 
17c 52 69 55 2 3 

 

 
TALÚS  18  Presa de dades 20 i 21 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
18a 58 62 36 1 2 
18b 60 60 58 1 3 
18c 70 54 53 3 3 

 
 

TALÚS  19 Presa de dades 20 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

19 55 62 33 2 5 
 

 
 

TALÚS  20  Presa de dades 04 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

20a 40 42 51 1 2 
20b 44 57 76 0 2 
20c 78 67 136 2 6 

 
TALÚS  21  Presa de dades 06 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
21a 55 55 101 0 2 
21b 56 69 139 0 0 
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TALÚS  22  Presa de dades 07 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

22a 62 62 83 2 2 
22b 55 65 182 0 4 
22c 78 68 46 2 1 
22d 47 59 47 1 0 

 

 
TALÚS  23 Presa de dades 07 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
23 56 57 46 1 1 

 
 

 
TALÚS  27 Presa de dades 13 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
27 65 66 38 1 1 

 
TALÚS  24  Presa de dades 07 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
24a 50 56 39 2 3 
24b 51 69 69 2 5 
24c 64 53 45 0 1 

 

 
TALÚS  25  Presa de dades 13 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
25a 46 50 68 1 1 
25b 64 62 70 2 4 

 
TALÚS  26  Presa de dades 13 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
26a 50 65 44 2 2 
26b 51 65 42 0 2 
26c 59 52 21 0 0 

 
TALÚS  28  Presa de dades 19 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
28a 56 63 67 1 1 
28b 62 68 47 0 2 
28c 54 60 22 0 0 
28d 68 55 48 2 4 

 

TALÚS  29  Presa de dades 19 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

29a 50 52 39 2 4 
29b 59 48 27 1 2 

 
TALÚS  30 Presa de dades 19 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
30 47 52 50 4 1 

 
 

TALÚS  31 Presa de dades 20 / 04 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

31 54 55 45 3 1 
 

 
TALÚS  32 Presa de dades 20 / 04 / 2004 

nº de trencades 
ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 

mesurades planes falques 
32 62 58 56 3 3 
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Per tenir  dades corresponents a un ampli ventall de granodiorites i així realitzar un estudi més 
complert, veient que aquests desmunts corresponents a la carretera GI-682 presentaven un 
elevat grau de meteorització tant en lo corresponent al propi talús com als plànols corresponents  
a les famílies de fracturació, busquem altres afloraments on hi hagi granodiorita sense estar 
alterada. Trobem aquesta granodiorita a la pedrera de Pedralbes, situada al carrer Montevideo de 
Barcelona, on omplim les mateixes fitxes utilitzades en l’àrea on centrem el nostre estudi 
(carretera de Lloret a Tossa), en 2 talussos que anomenem P-1 i P-2, corresponents a uns 
massissos granítics d’una elevada qualitat al comptar amb uns índexos RMR de 77 i 74 
respectivament. 
 
 

 
 

Figua 4.2: Mapa de situació de la pedrera de Pedralbes 
 
 
 
 
 
 
 

Els dies que realitzem les diferents sortides, al començar la presa de dades apuntem la data i el 
número de talús del que es parteix, per tal de deixar constància del dia en què s’han pres les 
dades de cada talús. Això també és important ja que també s’ha de considerar que l’època de 
recollida de dades (principalment el mes d’abril) és una època especialment plujosa a Catalunya i 
a més durant aquest any va coincidir especialment en un amb fortes precipitacions.  
 
El primer a realitzar en cada talús és situar-lo geogràficament.  Per això, indiquem al mapa 
topogràfic el seu nom i el de les diverses estacions en què el dividim, i realitzem una o vàries 
fotos generals del talús i de les estacions. 

 
 

TALÚS  P-1 Presa de dades 01 / 05 / 2004 
nº de trencades     

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

P-1 76 77 25 3 3 

 
 

TALÚS  P-2 Presa de dades 01 / 05 / 2004 
nº de trencades 

ESTACIÓ   RQD RMR discontinuitats 
mesurades planes falques 

P-2 66 74 28 6 5 
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 En la primera fitxa es realitza la caracterització general de la zona d’estudi, prenent les següents 
dades: 

Nom de 
l’estació 

Orientació 
talús i 
cabussament
     αt/βt 

Distància 
(nº passes)  

Alçada 
(metres) 

Tipus de 
trencada 
observada

     

 
juntament amb alguna foto en detall.  
  
La segona fitxa correspon a la classificació geomecànica del RMR de Bieniawski però deixant 
fileres en blanc sota cada paràmetre a omplir, així anem apuntant comentaris que podran ser 
d’importància al calcular aquest RMR i durant el càlcul d’altres índexs de l’anàlisi posterior.  La 
fitxa és la següent: 
 
RMR: BIENIAWSKI 
 

Paràmetre Rang de valors 
Index de 
càrrega 
puntual 

> 10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa  Resistència 
de la 
roca intacta 

Resistència a 
compressió 
simple 

> 250 MPa 100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 5-25 
MPa 

1-5 
MPa

< 1 
MPa

        
15 12 7 4 2 1 0 

 
 
1 

valor 
       

90-100% 75-90% 50-75% 25-50% <25% Qualitat del testimoni 
 RQD      

20 17 13 8 3 

2 

valor 
     

> 2m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 6-20 cm < 6 cm Espaiat de les 
discontinuitats      

20 15 10 8 5 

3 

valor 
     

Superfícies molt 
rugoses 

No contínues 
Paret inalterada 

Superfícies lleument 
rugoses 

Separació < 1mm 
Paret lleument 

alterada 

Superfícies lleument 
rugoses 

Separació < 1mm 
Paret molt alterada

Superfícies estriades 
o rebliment < 5mm 
gruix o separació 1-

5 mm 
Contínues 

Rebliment tou > 5 
mm de gruix  

o 
separació > 5 mm  

Contínues 

Estat de les 
discontinuitats 

     

30 25 20 10 0 

 
 
 
4 

valor 
     

Flux per 10 m 
de túnel 

cap < 10 litres/min 10-25 litres/min 25-125 litres/min > 125 litres/min 

Relació 
Paigua/P 
principal 

 
0 

 
0-0,1 

 
0,1-0,2 

 
0,2-0,5 

 
> 0,5 

 
 
Aigua 
sub-
terrània 

Condicions 
Generals 

Completament 
sec 

Humit Moll Degotant Rajant 

      
15 10 7 4 0 

 
 
 
5 

valor 
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En una tercera fitxa es realitza un inventari de trencades. El nostre estudi el reduïm a les 
trencades de tipus pla i les trencades en falca. Es realitza un croquis del talús estudiat i en ell es 
dibuixen les diferents trencades observades, que es numeren sistemàticament amb la notació 
Nom del talús-Tr-número de la trencada, per exemple, al talús T-2a les trencades es corresponen amb 
T-2a-Tr1, T-2a-Tr2, T-2a-Tr3...etc. Després passem a fer un dibuix de cada trencada amb les 
seves dimensions mesurades amb l’ajut de la cinta mètrica (que ens serviran després per calcular 
el volum de trencada) i els plans que la defineixen. De vegades és fàcil identificar a cop d’ull el 
tipus de trencada del que es tracta, però d’altres aquesta identificació no és trivial degut a que la 
trencada no s’ha produït recentment i per tant els plànols que la defineixen es veuen afectats per 
la presència de vegetació i degradats per la meteorització, en aquests casos, per tant, haurem 
d’aplicar el test cinemàtic amb els plànols  que la defineixen per saber si es tracta d’una trencada 
plana o en falca. Hem considerat com trencada significativa pel nostre estudi aquella de volum 
superior a 0,02 m3,  ja que ens hem trobat amb talussos amb nombroses trencades de 
dimensions petites i per tant hem hagut d’establir aquest límit que considerem prou significatiu 
visualment. El que sí que s’ha fet és deixar constància al nostre inventari de trencades quan hem 
vist aquest  fet de presencia de nombroses trencades petites per si més endavant fos una dada a 
tenir en compte. A més completem la nostra informació sobre cada trencada amb una foto, per 
si després cal tornar a analitzar-la.  
 
Per últim, en una quarta fitxa anotem la direcció i cabussament del nombre més gran possible 
de plànols de discontinuïtats presents al talús, així com el nombre d’individus de la mateixa 
família i la continuïtat observable en el desmunt.  En tots els casos hem procurat que el talús 
estigués representat per un mínim de 25 plànols. També s’apunten altres dades d’interès 
d’aquestes juntes com és la seva tipologia (falla, diaclasa...), la presència de rebliment, la 
presencia o possible sortida d’aigua, etc. 
 
Si s’ha observat qualsevol altre factor que podrà ser important pel nostre posterior anàlisi també 
s’ha apuntat, per tal de tenir el màxim de dades possibles de cada zona estudiada.  
S’ha de tenir en compte que en molts casos ha estat difícil poder prendre totes aquestes dades, 
sobretot en el cas de les trencades; ja sigui per la dificultat d’accés a elles (per realitzar tant la 
mesura de les dimensions com dels plànols), com per l’elevat grau de meteorització o de 
vegetació existent. Per això, com ja hem dit abans, és molt important que sigui sempre la 
mateixa persona la que realitzi la recollida de totes les dades ja que de vegades s’han hagut de fer 
estimacions bastant subjectives.  
 
En total, per dur a terme aquesta campanya de reconeixement del terreny hem necessitat de 13 
dies, dividits en 11 jornades completes d’unes 10 hores (de 8:30 del matí a 19:00 de la tarde 
aproximadament)  i  dues mitjes jornades (només matí). Hem pres dades d’un total de 34 
talussos, dividits en 70 estacions, i hem mesurat un total de 3818 plans de discontinuitats. Pel 
que fa a les trencades observades en aquests talussos, hem observat un total de 327 trencades. 
 
Aquestes dades les veiem a la Taula de  dades 4.1 dels annexes.  
 
 
4.2. ANÀLISI DE LA FRACTURACIÓ I ANÀLISI PRELIMINAR DE L’ESTABILITAT 
 
En la segona etapa del nostre estudi identificarem les principals famílies de fracturació dels 
talussos mitjançant la projecció estereogràfica del conjunt de plans mesurats al camp. Després, 
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aplicarem el Test de Marckland  a aquestes famílies principals per tal de realitzar un anàlisi 
preliminar del grau d’estabilitat dels talussos.  
 
A partir dels resultats obtinguts del Test de Marckland, determinarem el SMR repressentatiu dels 
desmunts estudiats per més endavant avaluar la seva idoneïtat com a paràmetre indicador del 
grau d’estabilitat dels talussos.  
 
 
4.3. OBTENCIÓ D’INDICADORS DEL GRAU D’ESTABILITAT I CONTRAST AMB EL 
SMR 
 
En la tercera etapa, primer trobarem uns indicadors que expressin de manera clara el grau 
d’estabilitat dels desmunts, per després contrastar-los amb el  SMR repressentatiu de cada talús. 
Així, d’aquesta manera, a partir dels resultats obtinguts d’aquestes comparacions, analitzarem 
fins a quin punt és el SMR un paràmetre idoni com a caracteritzador del grau d’estabilitat dels 
desmunts granítics estudiats. També analitzarem quins paràmetres poden influir en aquest SMR 
de cara a la correcta caracterització de l’estabilitat dels talussos. 
 
 
4.4. . CARACTERÍSTIQUES DE LA METODOLOGIA 
 
Les principals característiques de la nostra metodologia són: 
 

- Homogeneïtat de  criteris e idèntica relació entre les mesures i respecte al talús al que 
repressenten i sobre el que hem mesurat les trencades observades. 

 
- Òptima representativitat de les famílies de discontinuitats, ja que de cada estació 

corresponent a cada talús estudiat, hem mesurat el màxim de juntes possibles, lo que 
correspon a un mínim de 25 plans (en la majoria de casos molts més). 

 
 
La principal crítica és que nosaltres hem pres les mesures directament del front del talús estudiat. 
Aquest fet és  una situació ideal amb la que no ens trobarem normalment en les fases 
d’avantprojecte i projecte de carreteres perquè excavacions no s’hauran fet i sovint, les mesures 
realitzades als vessant naturals no sempre són representatives. De totes formes, això no treu la 
idoneïtat de la nostra metodologia. 
 
Així, considerem que ja tenim un volum suficient de dades de cada talús i un criteri ben  
establert per poder passar a la realització de les següents fases del nostre estudi, corresponents  
en l’anàlisi d’aquestes dades preses. 
 


