Capítol 2. Antecedents
2.1. Reconeixement del terreny
2.1.1. Terminologia dels moviments de vessant.
És ben conegut que els moviments de vessant presenten una complexitat molt elevada,
ja que són molts els factors de diversa naturalesa que hi intervenen i els condicionen.
Existeix doncs la necessitat de realitzar la identificació i la posterior classificació dels
diferents tipus de moviments i anomenar-los de forma adequada. És important realitzar
una correcta identificació de factors com el mecanisme de ruptura, les dimensions, la
seva velocitat de desplaçament, la història del moviment en concret i dels moviments
existents a la zona, els materials involucrats, etc., per a la posterior adopció de mesures
correctores i estabilització dels talussos.
Les primeres classificacions de moviments de vessant es desenvoluparen al segle XIX,
però la creixent varietat i complexitat d’aquests moviments identificats durant els
darrers 60 anys ha obligat a realitzar continues modificacions a les classificacions ja
existents. Malgrat la gran complexitat en la matèria, existeix un alt grau de consens dins
la comunitat científica internacional pel que fa referència a la classificació dels
principals tipus de moviments i la seva terminologia en llengua anglesa. A la Taula 2.1
es mostra una proposta de classificació simplificada i la terminologia corresponent dels
moviments de vessant, proposada per Corominas i Yagüe (1997) [1].

Taula 2.1: Classificació simplificada de moviments de vessant. Extret de [1].
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Quan es parla de moviments de vessant, es parla de desplaçaments del terreny que
constitueix un vessant o un escarpament cap a l’exterior d’aquest i en sentit descendent.
La tipologia del moviment es sol establir un cop el mecanisme de ruptura s’ha
desenvolupat, basant-se en les característiques del desplaçament, ja que els mecanismes
i condicionants que donen lloc a la ruptura d’un vessant no es corresponen, en general,
als mecanismes que governen el desplaçament de la massa en moviment. Per exemple,
molts moviments es consideren fluxos tot i que s’inicien amb mecanismes de cisalla,
propis dels lliscaments.
Alhora, en totes les classificacions existents, la naturalesa dels materials involucrats és
un dels criteris de discriminació i separació entre aquests tipus de moviments. Varnes
(1978) [2], Hutchinson (1988) [3] posteriorment, i Cruden i Varnes (1996) [4],
distingeixen entre substrat rocós o roca (bedrock), arrossegalls (debris) i terra (earth).
El concepte de roca o substrat rocós, en principi, no ofereix massa confusió; però la
diferència entre arrossegalls i terra no és tant evident, sobretot quan s’estan considerant
els moviments de flux. En una primera aproximació, s’entén com a terra aquell material
que conté una elevada fracció de fins, és a dir, de sorres fines, llims i argiles; mentre que
quan es parla d’arrossegalls, es fa referència a aquells materials de composició
granulomètrica grollera, constituïts principalment per graves i blocs. Per simplificar, es
tracta de diferenciar entre materials cohesius (terra) i no cohesius (arrossegalls).
Colades de terra.
Seguint la classificació proposada per Corominas i Yagüe (1997) [1], les colades de
terra són de moviments que engloben una massa desorganitzada i remoguda. Aquests
tipus de moviments de vessant es caracteritzen principalment pel seu comportament de
flux (flow). És per aquest motiu que, quan es produeix el moviment descendent, la
massa moguda no conserva la seva forma, adquirint sovint formes lobulades en el cas de
materials cohesius i escampant-se pels laterals o formant cons de dejecció en el cas de
materials granulars.
La distribució de les velocitats en la massa desplaçada és similar a la que caracteritza un
fluid viscós, tot i que generalment aquests perfils de velocitats mostren l’existència de
superfícies de cisalla, tant a la zona basal com als laterals. Aquestes superfícies
acostumen, però, a estar associades a moviments de lliscament. Així, malgrat l’aspecte
de flux que mostren les colades de terra, el mecanisme que predomina en el moviment
és el lliscament a una tensió residual [5] (Hungr et al., 2001). Com a conseqüència de la
complexitat que envolta aquests moviments, és evident que existeix una gradació des
dels lliscaments als fluxes, depenent principalment del contingut en aigua de la massa
implicada, el percentatge de fins, la geometria que presenta, la mobilitat i l’evolució del
propi moviment.
La caracterització del material com a flux ve determinada per l’estirament sofert pel
material i la conseqüent variació en la forma. Així, tots els moviments de vessant que
impliquen una deformació interna important causada per una massa en moviment
haurien de ser classificats com a fluxes [2] (Varnes , 1978). Com s’ha explicat, però, el
mecanisme de desplaçament que predomina és el de lliscament. Així, es pot considerar
que una colada de terra (earthflow) és una massa que es desplaça generant unes certes
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superfícies de cisalla, tant basals com laterals, però que alhora experimenta una
deformació important en tot el seu volum, adquirint formes lobulades.
Quan es parla de colades de terra (earthflows) es parla d’aquells moviments situats en
vessants d’inclinació moderada, que han patit una deformació plàstica i lenta. Quan
existeix un predomini de materials cohesius, que presenten una elevada fracció de llims
i argiles, se’ls anomena colades de fang (mudflows) [6] (Corominas i Alonso, 1984).
Les colades de fang són un tipus de moviment de massa en les que un determinat
volum d’argila, llim i/o sorra fina es desplaça en un moviment relativament lent, donant
lloc a formes allargades o lobulades [7](Brunsden, 1984). La morfologia de les colades
de fang es pot dividir, essencialment, en tres parts o unitats morfològiques: capçalera,
canal i peu o zona d’acumulació.

Figura 2.1: Localització de la capçalera, el canal i el peu en un perfil idealitzat de
colada de terra. En a) Perfil topogràfic original; b) Formació d’escarpaments i la
superfície de cisalla en la fase de ruptura; c) Parts de la colada i característiques
pròpies de cada una. Extret de [7].

La zona de capçalera acostuma a tenir forma semicircular, amb parets relativament altes
i verticals. Aquesta zona està caracteritzada per diversos trets morfològics com són les
cicatrius de ruptura, escarpaments i lliscaments rotacionals.
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El canal, alimentat pel material provinent de la zona de capçalera, es desenvolupa
generant un cos allargat i lobulat, i és per on el material es desplaça. És en aquesta zona
on es formen els dics laterals. El canal acostuma a presentar un aspecte encaixat, recte o
amb una lleugera sinuositat, i longituds molt variables. La longitud del canal depèn
principalment de la inclinació de la zona de capçalera i de l’encaixament del propi
canal, així com del volum del material desplaçat. Les colades llargues es solen produir
en zones on el canal s’ha desenvolupat per un tram estret, obligant a tot el material a
passar per una zona confinada. Acostumen a mostrar una geometria longitudinal en
planta bastant recte, des de la zona de capçalera fins al peu, on generalment el material
s’expandeix al trobar-se amb una zona oberta.
Tant la zona del canal com la zona del peu es caracteritzen per la presència de
superfícies discretes de cisalla, sovint difícils de determinar, a la base i als laterals. La
zona del peu presenta formes lobulades formades generalment per arrossegalls que han
estat transportats al llarg del canal.

Figura 2.2: Perfils típics d’una colada de terra: a) Esquema de la geometria de la
zona d’acumulació; b) Esquema típic d’una colada de terra en materials
sobreconsolidats. Extret de [7]..

Si es visualitza una secció transersal tipus d’una colada de terra es poden identificar
dues zones principals: una zona superior, constituïda per un conjunt de blocs de diverses
mides que es troben “flotant” en la matriu fina; una zona inferior de cisalla, generalment
poc definida, constituïda bàsicament pels materials tous (Figura 2.3) [3] (Hutchinson
1988).
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Figura 2.3: Secció transversal tipus d’una colada de terra, on es mostren
els arrossegalls englobats dins la matriu argilosa. Extret de [3].

Al tractar-se de moviments complexes, no és senzill definir-ne les causes, però sí que es
destaquen alguns factors determinants. Les colades de terra depenen bàsicament de la
presència de materials amb elevada fracció fina, tipus argiles sobreconsolidades, llims
argilosos i sorres fines argiloses. Aquests moviments requereixen una certa presència
d’aigua, sovint marcada per l’estacionalitat de la zona. Així, és més probable que es
desenvolupi una colada de terra si la massa lliscant es troba saturada i/o si la massa
lliscant conté una elevada fracció de material argilós. Alhora, és determinant un pendent
suficient per tal que es desencadeni el moviment i una geometria adequada per a que es
generi la ruptura inicial [7](Brunsden, 1984).
Si el material ha estat remogut, la resistència d’aquest es troba en condicions residuals, i
si li sumem la variació de la pressió de porus (que és funció, bàsicament, dels canvis
climàtics anuals, és a dir, de l’estacionalitat), esdevé molt susceptible a patir una ruptura
i generar el conseqüent moviment. El moviment també es pot generar a partir d’una
càrrega no drenada (Figura 2.2 a), que implica un augment de la pressió de porus,
carregant el material ràpidament de forma que no existeix temps suficient per a que les
pressions es dissipin.
2.1.2. Factors que intervenen en l’estabilitat del terreny
L’estabilitat d’un vessant està condicionada per l’acció simultània d’una sèrie de
factors. Des d’un punt de vista geotècnic, els lliscaments es produeixen com a
conseqüència dels desequilibris existents entre les forces que actuen sobre un determinat
volum de terreny. Així, els factors que influeixen en l’estabilitat d’un vessant es poden
classificar en dos grans grups: factors condicionants i factors desencadenants.
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Els factors condicionants determinen principalment les diferents tipologies de
lliscaments, els mecanismes i models de ruptura. En aquest grup de factors trobem les
característiques intrínseques relatives a les propietats del material i a la seva resistència,
i les característiques extrínseques relacionades amb la morfologia del vessant. Les
primeres inclouen paràmetres com ara la litologia, la textura (que engloba la
granulometria i el grau i tipus de cimentació), el grau de consolidació i paràmetres
estructurals relatius a plans d’estratificació i de debilitat, com poden ser les diàclasis,
falles i fractures. En les característiques extrínseques trobem condicionants de tipus
morfològic, com ara el pendent del vessant i la seva disposició respecte discontinuïtats
geològiques existents.
Els factors desencadenants actuen sobre el material i donen lloc a modificacions sobre
les condicions inicials del vessant, generant ruptures a causa de les variacions que han
provocat en l’estat d’equilibri límit del vessant. Dins dels factors desencadenants es
destaquen tres accions importants: 1) les variacions del nivell freàtic (la relació entre
successos de lliscaments i períodes de pluges o desgel és ben coneguda i està sotmesa a
gran quantitat d’estudis per tal d’examinar-ne les causes i conseqüències); 2)
l’acceleració sísmica del terreny (ja sigui d’origen natural, com els terratrèmols, ja sigui
d’origen artificial, com les explosions); 3) la sobrecàrrega que poden experimentar els
materials, que pot estar generada per múltiples successos (caiguda de blocs,
encavalcament de materials d’un nou moviment, etc.).
D’aquestes accions que intervenen en l’estabilitat del terreny es posarà especial atenció
en la variació del nivell freàtic i les conseqüències que suposa la sobrecàrrega del
material i el rol que aquesta té com a factor desencadenant de moviments.
2.1.2.1. Variació del nivell freàtic.
Les infiltracions d’aigua en el terreny impliquen un canvi en les propietats del material
com ara la humitat, el grau de saturació o la succió. Des d’un punt de vista
macrospcòpic, la infiltració d’aigua es tradueix en una variació del nivell freàtic.
Així, considerant el cas d’un material parcialment saturat que experimenta una variació
del nivell freàtic, com passa en situacions posteriors a períodes de pluja importants en
els que el nivell freàtic pot ascendir, s’observa que el sòl en alguns casos pot arribar a
col·lapsar. Aquest col·lapse es deu a la pèrdua de les forces addicionals generades per la
succió, que disminueixen a l’augmentar la presència d’aigua en els porus.
Quan el sòl es troba parcialment saturat existeix en els porus una interfase (superfície de
contacte) entre l’aigua i l’aire. Aquesta superfície actua com una membrana que genera
una discontinuïtat de pressions. Com a conseqüència, la membrana estarà sotmesa a una
tensió σ.

Figura 2.4: Esquema de la interfase existent
entre l’aigua i l’aire.
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Com que la membrana és de gruix constant, aquesta tensió s’expressa com una força per
unitat de longitud i la relació entre aquesta tensió σ i la diferència de pressions és:
1
1 
∆p = p aire − p aigua = σ  + 
 R1 R2 

(2.1)

on R1 i R2 són els radis de corbatura del menisc. Si es considera que aquest radi de
corbatura és el mateix en totes direccions:

∆p = p aire − p aigua =

2σ
R

(2.2)

En general, al disminuir el grau de saturació del material, disminueix el radi dels
meniscs intergranulars, generant unes diferències de pressions, ∆p, majors. Alhora, si
augmenta la presència d’aigua en els porus, augmenta el radi dels meniscs, fent
disminuir la diferència de pressions existent a una i altra banda de la membrana.
Aquesta diferència de pressions, ∆p, és la succió (o pressió capilar).

Figura 2.5: Esquema de la força generada
per succió entre dues partícules del sòl.

Com a resposta a la diferència de pressions que es genera en la membrana de la
interfase, les partícules “exerceixen una força resultant d’atracció entre elles”, implicant
un augment aparent de la resistència del material. Així, per a una major diferència de
pressions, és a dir, per a una major succió, major serà aquesta resistència addicional
aparent del material.
Seguint la definició de succió, un augment de la pressió d’aigua (generat per un
augment del grau de saturació del material) implica una pèrdua de succió i la
conseqüent disminució de les propietats resistives del material, de tal manera que en els
casos en que el sòl està saturat la succió és inexistent.
Per tant, quan es genera un ascens del nivell freàtic a causa de la infiltració d’aigua en el
terreny, el material situat per damunt d’aquest, que es trobava parcialment saturat o no
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saturat, experimenta un canvi en la pressió de porus. L’augment del nivell freàtic
implica un augment de la pressió d’aigua i la conseqüent pèrdua de resistència del sòl
(disminució de la succió), que esdevé més vulnerable a possibles processos de ruptura.
D’altra banda, un augment del nivell freàtic implica un augment de la pressió de poros,
u, i aquest augment fa disminuir el valor de la tensió vertical efectiva, σn’, doncs el
postulat de Tezaghi [8] estableix:

σ n = σ n' + u
σ n' = σ n − u

(2.3)
(2.4)

Una disminució de les tensions efectives implica una pèrdua de resistència del material,
fent-lo més vulnerable a una possible situació de ruptura. Observant el cercle de MohrCoulomb per a un estat de tensions efectives (Figura 2.6), s’aprecia com el cercle
s’apropa a la recta de ruptura.

Figura 2.6: Desplaçament del cercle de Mohr-Coulomb com a
conseqüència d’una disminució de les tensions efectives.

Es dedueix, de nou, que un augment del nivell freàtic implica una disminució de les
propietats resistives del material.
2.1.2.2. Sobrecàrrega del terreny. Hipòtesi de càrrega no drenada.

La càrrega no drenada pot jugar un paper molt important a l’hora de desencadenar
moviments de massa, proporcionant així una explicació en els casos de generació de
moviments de terra en vessants de baix pendent. Aquest concepte va ser introduït per
Hutchinson i Bandari (1971), per tal de proporcionar una resposta en els casos de
moviments tipus colades de fang (mudflow) que es produïen en vessants de l’ordre dels
4º de pendent.
La mecànica de sòls clàssica estudia el comportament del sòl des d’un punt de vista
“macroscòpic”, tractant-lo com un medi continu. Tot i considerar aquesta simplificació,
és necessari considerar les diferents fases que formen el sòl per tal d’analitzar la
interacció existent entre elles i poder establir un seguit de teories com a punt de partida.
Terzaghi (1936) [8] postulà, per a sòls saturats: “Les tensions en qualsevol punt d’un pla
que travessa una massa de sòl es poden calcular a partir de les tensions principals totals
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σ1, σ2 i σ3, que actuen en aquest punt. Si els porus es troben reomplerts d’aigua sota una
pressió u, les tensions principals totals es componen de dues parts. Una part, u,
anomenada pressió neutra o pressió intersticial, actua sobre l’aigua i sobre les partícules
sòlides en totes direccions i amb igual intensitat. La diferència σ i' = σ i − u (on i= 1,2,3)
representa un excés de pressió sobre la pressió intersticial u, i actua exclusivament en la
fase sòlida del sòl. A aquestes fraccions de les tensions principals totals se les anomena
tensions efectives. Qualsevol efecte mesurable a causa d’un canvi de les tensions, com
pot ser la compressió o la modificació de la resistència al tall d’un sòl, és degut
exclusivament a canvis en les tensions efectives.”
Així, si en un sòl saturat no es produeix cap canvi de volum ni cap distorsió, és perquè
les seves tensions efectives no han variat. Poden variar les seves tensions totals i
intersticials en la mateixa magnitud, i l’esquelet sòlid del sòl no percebrà cap canvi.
Quan s’apliquen càrregues sobre el terreny, es produeixen canvis immediats en les
tensions totals que actuen sobre aquest (∆σ). Si el sòl es troba saturat, el postulat de
Terzaghi (1936) [8] estableix que aquests increments de tensió total podran incrementar
les tensions efectives i/o les pressions intersticials, però sempre complint l’equació
fonamental del postulat.
Abans de la càrrega:

Després de la càrrega:

σ o = σ o' + u o

(2.5)

σ o + ∆σ = (σ o' + ∆σ ' ) + (u o + ∆u )

(2.6)

∆σ = ∆σ ' + ∆u

(2.7)

Per tant:

L’efecte d’una càrrega no infinitament extensa està limitat a una certa zona d’influència
en les seves proximitats i en conseqüència, només aquesta zona del sòl experimentarà
els canvis de tensió i, en particular, la sobrepressió intersticial, ∆u, generada per la
càrrega.
La diferència de pressió intersticial produeix un flux d’aigua, que es dirigirà des de la
zona de major alçada piezomètrica a la de menor. Aquest procés serà transitori, ja que a
mesura que l’aigua va fluint la pressió intersticial disminueix. Així, el flux cessarà quan
ja no hi hagi sobrepressions intersticials i s’assoleixin de nou les condicions d’equilibri
en tot el volum de sòl involucrat.
La major o menor facilitat per a que el flux tingui lloc i hi hagi la corresponent
dissipació de la sobrepressió intersticial dependrà de la permeabilitat del terreny i de la
velocitat d’aplicació de la càrrega, depenent de si aquesta s’aplica de forma ràpida en la
seva totalitat, o pel contrari, es fa gradualment. Així, en materials argilosos poc
permeables el flux serà lent i la dissipació tindrà lloc al llarg d’un període de temps
considerable. Aquestes condicions s’anomenen de càrrega sense drenatge, ja que l’aigua
amb sobrepressió no ha tingut temps per “sortir” de la zona d’influència (no ha drenat).
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El sòl mostra condicions de resistència al tall diferents en funció de les condicions de
drenatge. La segona part del postulat de Terzaghi (1936) [8] estableix: “qualsevol efecte
mesurable causat per un canvi de tensions, tal com la compressió, la distorsió o la
modificació de la resistència al tall, es deu exclusivament a canvis en les tensions
efectives”. Així, com que les tensions efectives varien al llarg del procés transitori de
dissipació, també variarà la resistència al tall del terreny.
Si es representa el canvi de l’estat tensional en el cercle de Mohr-Coulomb, una
sobrecàrrega en el terreny implica un augment de les tensions principals totals σ1 i σ3
(en aquest cas i per simplificar es mostra deformació plana), desplaçant el cercle cap a
la dreta (Figura 2.7).

Figura 2.7:Cercles de Mohr-Coulomb: en vermell, les tensions totals
inicials; en verd, l’increment de les tensions totals com a conseqüència
de la sobrecàrrega, desplaçant el cercles cap a la dreta.

Si s’observa el cercle de Mohr-Coulomb en tensions efectives (Figura 2.6) , s’aprecia
un desplaçament del cercle cap a l’esquerra, ja que aquestes tensions disminuiran com a
conseqüència de la sobrepressió de porus generada amb la càrrega aplicada.
Aquesta disminució inicial de les tensions efectives implica una pèrdua de resistència
del material, fent-lo més vulnerable a una possible situació de ruptura. A mesura que el
flux dreni i les pressions intersticials disminueixin, les tensions efectives aniran
augmentant fins assolir l’estat d’equilibri tensional.

2.2. Estudi de moviments recents a la conca del riu Llobregat
En la zona superior de la conca del riu Llobregat s’han realitzat estudis sobre diferents
moviments de massa [9] (Moya, 2002), realitzant extensos reconeixements de camp i
estudis dendrogeomorfològics (Figura 2.8). També s’han estudiat els registres
pluviomètrics de la zona i s’ha intentat determinar la relació que tenen amb les
reactivacions dels moviments i el seu grau d’influència sobre aquests. A partir dels
estudis realitzats, s’ha pogut constatar que un ampli nombre de moviments de massa de
la zona van desenvolupar-se en períodes de pluges molt intenses. Les pluges que
tingueren lloc el mes de novembre de 1982 en són un clar exemple i evidencien aquesta
relació de causa-efecte.
Els lliscaments rotacionals i traslacionals, juntament amb les colades de terra, són
moviments abundants en aquesta zona alta de la conca. En especial, un elevat nombre
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d’aquests moviments es generen en materials lutítics del Garumnià. Solen ser
moviments de tamany mig, en els que hi estan involucrats volums que van des d’alguns
milers fins a pocs milions de metres cúbics. S’estima que, com a valor mig, la superfície
de ruptura es troba a uns 3 o 4 metres de profunditat [9] (Moya, 2002).
Tot i que la morfologia d’alguns moviments mostra que són relativament antics, molts
d’altres mostren evidències d’una activitat recent.

Figura 2.8: Ubicació dels diversos moviments que han estat estudiats de la part alta de la conca del
riu Llobregat i localització dels pluviòmetres existents. Extret de [9].

Tots aquests moviments presenten certes característiques comunes [9](Moya, 2002):
1. Es troben ubicades en vessants de pendent suau, amb angles d’inclinació
compresos entre els 10º i 20º. Els vessants estan recoberts per col·luvions que
tenen de 1 a 4 metres de potència. Aquests materials estan constituïts per blocs i
graves calcàries suspeses en una matriu llimo-argilosa.
2. Presenten una superfície de ruptura principal.
3. Presenten una morfologia bastant ben conservada.
4. S’hi identifiquen arbres inclinats, mostrant un o més sweeps en el tronc.
Els moviments a estudiar en aquesta tesina són tres colades de terra: La Nou, Can
Pujals i Malanyeu (Figura 2.8). Aquestes es troben molt properes entre sí, per tant
esdevenen especialment interessants per tal de comparar-les cronològicament.
A continuació es realitza una descripció breu d’aquests tres moviments.
2.2.1.Colada de terra de Malanyeu

És una colada de terra que presenta una morfologia allargada, amb una longitud
aproximada de 600 metres i una amplada que oscil·la entre els 20 i 30 metres (Figura
2.9). Es troba a menys d’un kilòmetre de distància de les colades de terra de La Nou i
Can Pujals. La capçalera presenta una forma de V, amb dues àrees d’alimentació que
conflueixen en un sol canal, generant un sol cos allargat. En el peu s’hi distingeixen
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quatre lòbuls sobreposats. En la zona de capçalera presenta pendents a l’entorn dels 25º,
mentre que en la zona del peu, aquests valors disminueixen fins als 6º. La superfície de
ruptura es situa a auna profunditat mitja compresa entre els 4 i 5 metres.

Figura 2.9: Esquema geomorfològic de la colada de terra de Malanyeu amb
la topografia de la zona.

En aquest moviment s’hi han detectat tres reactivacions, que tingueren lloc els anys
1976, 1978 i 1982, respectivament. En la següent figura (Figura 2.10) es mostra el
registre cronològic de les diverses reactivacions sofertes per aquesta colada
representades per l’índex d’activitat.

Figura 2.10: Cronologia de les reactivacions de la colada de terra de Malanyeu. I(%)
és l’índex d’activitat (proporció d’arbres inclinats respecte als vius, en cada any). El
valor de n correspon al nombre d’arbres mostrejats. Extret de [8].
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2.2.2. Colada de terra de Can Pujals

És una colada de terra que presenta una longitud aproximada d’uns 280 m i una
amplada d’uns 30 m (Figura 2.11). Presenta una morfologia molt simple: estructura
allargada, amb una sola àrea font en la zona de capçalera, un cos elongat i finalment la
zona del peu. Aquesta colada presenta dues llengües sobreposades, una en la zona del
peu i l’altra en la zona del canal. No s’han trobat diferències, però, en l’activitat
d’aquestes dues unitats descrites. Els valors de pendent de la zona de capçalera estan al
voltant dels 16º, i en la zona del peu aquests valors disminueixen fins als 8º,
aproximadament. La superfície de ruptura es situa a una profunditat mitja compresa
entre els 4 i 5 metres.

Figura 2.11: Esquema geomorfològic de la colada de terra de
Can Pujals sobreposada a la topografia de la zona.

Aquesta colada de terra ha sofert 5 reactivacions, que tingueren lloc els anys 1962,
1971, 1974, 1976 i 1982, respectivament. En el registre cronològic es distingeixen
clarament aquests cinc pics d’activitat (Figura 2.12).

Figura 2.12: Cronologia de les reactivacions de la colada de terra de Can Pujals. I(%)
és l’índex d’activitat (proporció d’arbres inclinats respecte als vius, en cada any). El
valor de n correspon al nombre d’arbres mostrejats. Extret de [8].
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2.2.3. Colada de terra de La Nou

Aquest moviment presenta una morfologia realment complexa, cosa que fa pensar que
la seva activitat es pot haver extès vàries dècades. La colada té una longitud aproximada
d’uns 900 m i presenta una amplada mitja de 25 m, tot i que en la zona del peu es troben
amplituds de fins a 60 m (Figura 2.13). En la zona de capçalera presenta pendents a
l’entorn dels 18º, disminuint aquest valor fins al peu del moviment, on el pendent
presenta valors molt inferiors, arribant als 8º. S’estima que en la zona de capçalera la
superfície de lliscament es troba a uns 7 o 8 m de profunditat, mentre que en la zona del
peu, la potència de la colada és de 3-4 m. El volum de material involucrat s’estima entre
els 80.000 i 90.000 m3. En la ruptura s’hi varen veure implicades les limolites argiloses
del Garumnià i els col·luvions suprajacents a aquestes, formats majoritàriament per
blocs i graves anguloses amb una matriu llimo-argilosa, que es consideren resultat de
lliscaments anteriors.

Figura 2.13: Morfologia de la colada de terra de La Nou amb la topografia de la
zona i l’esquema morfològic de la colada de Can Pujals al costat (s’evidencia la
diferència en les dimensions).

Observant i comparant les fotografies aèries corresponents a l’octubre de 1980, juny de
1983 i agost de 1988 es poden veure els canvis morfològics del moviment de La Nou
(Fotografia 2.1). En les fotografies del 1980, la colada presentava una longitud
aproximada de 550 m i s’hi diferenciaven tres zones principals: 1) la zona de capçalera,
formant un buit erosional, coronada per un conjunt d’escarpaments petits i escalonats;
b) la zona del canal, formada per un cos elongat que presentava diversos lòbuls i que es
trobava limitada lateralment per escarpaments, i en el marge oriental, per un dic; c) un
peu d’uns 220 m de longitud, que en la seva part més occidental es troba encavalcant un
lòbul més antic i erosionat. El vessant que es troba més avall de la zona del peu està
format per un col·luvió dipositat per antigues colades de terra.
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Entre els anys 1980 i 1983 no s’aprecien canvis morfològics, però entre el 1983 i el
1988 els canvis són realment notoris.

Fotografia 2.1: Comparativa de la morfologia de la colada de La Nou amb fotografia aèrea. La primera
correspon a l’octubre de 1980, mentre que la segona es va realitzar a l’agost de 1988. Les diferències
morfològiques de la colada són evidents. Extret de [8].

En la zona de capçalera hi tingué lloc un retrocés d’uns 400 m, hi hagué l’acumulació
d’una nova llengua de terra i el peu va avançar, lliscant uns 50 m. Així, la nova llengua
de terra es va acumular majoritàriament en la zona del canal, i la part frontal va
encabalcar-se per sobre de la zona alta del peu existent, sense sobrepassar-la; aquesta
zona de peu ja existent també va estar sotmesa a un nou desplaçament degut a la
sobrecàrrega exercida per l’encabalcament de la nova llengua. Aquesta nova llengua es
va dividir en dues parts mentre avançava, podent diferenciar un canal alt i un canal baix,
delimitats per un escarpament transversal. El propi avanç del peu va fer que aquest es
trenqués en tres zones (lòbul alt, lòbul intermig i lòbul baix, Figura 2.14). Com a
conseqüència del solapament de la nova llengua de terra en la zona del peu, aquesta va
quedar separada del canal per un conjunt de petits escarpaments transversals esgraonats.
Des del 1988 que no s’aprecien moviments significatius en la colada de terra de La Nou,
és a dir, que des d’aquest mateix any es considera que aquest moviment és estable.
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Figura 2.14: Esquema geomorfològic actual de la colada de terra de La Nou.
Extret de [9].

Fotografia 2.2: Vista de la zona del canal alt del moviment de terra de La Nou.
Les fletxes indiquen la direcció del moviment.
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Fotografia 2.3: Vista de la zona del canal inferior de La Nou. Les fletxes indiquen
la direcció del moviment.

Així doncs, s’hi distingeixen clarament dos períodes principals d’activitat, que
tingueren lloc els anys 1977 i 1986. Altres reactivacions de menor importància van
tenir lloc els anys 1962, 1971 i 1982. D’altra banda, no existeixen proves que mostrin
activitat entre els anys 1927 i 1962 (Figura 2.15). Després dels períodes de màxima
activitat, es troben respostes durant el primer i fins i tot segon any posteriors. Aquestes
respostes poden ser retardades respecte el moment d’activitat principal, o poden ser
respostes instantànies relacionades a una variació de la estabilitat. A partir dels estudis
que es van realitzar es va comprovar que pràcticament no existeixen respostes
retardades, sinó que es tracta d’una migració en l’estabilitat [9] (Moya, 2002).

Figura 2.15 : Cronologia de les reactivacions de la colada de terra de La Nou. I(%) és
l’índex d’activitat (proporció d’arbres inclinats respecte als vius, en cada any). El valor de n
correspon al nombre d’arbres mostrejats. Extret de [9].

Concretament, es va veure que en el cas de la colada de La Nou, durant la última
reactivació, es va generar una progressió contínua de l’activitat des de la zona de
capçalera (mobilitzada el 1984 i el 1985) fins a la zona frontal de la colada (mobilitzada
els anys 1986 i 1987). Aquest procés va implicar un retrocés en la zona de capçalera
(s’observa comparant les fotografies aèries del juny de 1983 i de l’agost de 1988), i la
formació d’una nova llengua de terra i el conseqüent lliscament de la zona del peu.
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De forma resumida, doncs, l’activitat d’aquest moviment complex queda simplificada
cronològicament en els següents successos (Figura 2.16):
•
•

•

•
•

•

•

1962-1963: s’inicia la fractura del vessant en la zona de capçalera, els
desplaçaments que es desenvolupen són petits.
1971: reactivació que és detectada per la població de la zona; segons les
enquestes que es van realitzar, es varen formar vàries esquerdes i escarpaments
en diferents sectors del cos del moviment; la pista que circulava creuant la part
mitja del cos va quedar tallada.
1976-1978: s’interpreta que aquesta reactivació va implicar el retrocés de la
capçalera fins a la posició observada a les fotografies aèries del 1980; es genera
una nova llengua de terra. Aquesta reactivació va afectar en gran part la zona
del peu del moviment, doncs en aquest episodi s’observa una progressió de
l’activitat al llarg del peu des de 1976 fins a 1978. Es produeix el lliscament del
peu a partir d’una superfície de ruptura profunda.
1982-1984: progressió de les superfícies de cisalla a la zona de capçalera,
generant petits desplaçaments.
1985: retrocés de 350 m en la zona de capçalera, que genera una colada de
terra. El moviment generat va desplaçar-se per sobre la zona alta del peu,
desencadenant la reactivació de lliscaments poc profunds, que van encavalcar la
zona baixa del peu.
1986: lliscament de tot el conjunt que forma la zona del peu a causa de la
reactivació de la superfície de cisalla, situada a la base del conjunt. Com ja s’ha
comentat, hi tingué lloc una migració de la inestabilitat del peu, des de la unitat
superior fins a la inferior.
1987: es desenvolupa un lliscament rotacional local en la zona baixa del peu.

Figura 2.16: Esquema de l’evolució de la zona del peu del
moviment de terra de La Nou. Extret de [9].
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Poden extreure’s algunes conclusions generals sobre el comportament de la colada de
terra de La Nou amb el temps. Al llarg de la seva evolució dinàmica, s’interpreta la
repetició d’una mateixa seqüència de fets en dues ocasions:
1. Desenvolupament d’una superfície de ruptura per sobre de la zona de
capçalera, que genera esquerdes i escarpaments amb petits
desplaçaments en la zona de coronació.
2. Retrocés de la zona de capçalera a causa del lliscament retrogressiu,
generant-se una llengua de terra i produint-se l’abandó dels dics laterals.
3. Lliscament del peu del moviment, que s’interpreta com a conseqüència
de la sobrecàrrega que exerceix la nova llengua al situar-se per sobre
d’aquests materials del peu.
4. S’observen reajustaments retardats en la zona del peu, amb la
conseqüent formació d’esquerdes.
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