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2. ANTECEDENTS 
 
 
2.1. MOVIMENTS DE VESSANT 

 
La morfologia dels vessants depèn totalment dels processos geològics i 

climàtics que afecten a la superfície terrestre i que són els responsables de crear el 
relleu. Aquesta morfologia es va modificant al llarg del temps per adaptar-se a 
noves condicions geològiques i climàtiques; els vessants adopten pendents naturals 
propers a l’equilibri i quan es produeixen canvis en les condicions, la seva 
morfologia es modifica per tal de buscar un nou equilibri. Des d’aquest punt de 
vista els moviments de vessant es poden definir com a reajustos del terreny per a 
aconseguir l’equilibri davant d’un canvi de condicions. 

 
Els lliscaments en vessants naturals poden ser profunds i mobilitzar milions 

de metres cúbics de material; solen presentar mecanismes de ruptura complexos 
condicionats per factors o processos a escala geològica (falles, processos tectònics, 
processos geomorfològics, litorals, fluxos d’aigua subterrània, etc). 

 
Les inestabilitats en els vessants són degudes al desequilibri entre les forces 

internes i externes que actuen sobre el terreny, quan les forces desestabilitzadores 
són superiors a les forces estabilitzadores, degut a alguna modificació de les forces 
ja existents o per la aplicació de noves forces externes dinàmiques o estàtiques. 

 
Els moviments de vessant engloben diferents tipus de processos com els 

lliscaments o esllavissades, despreniments, fluxos, colades de fang o 
d’esbaldregalls, reptacions, allaus rocoses, etc. 

 
En aquest treball es tracten els moviments de vessant entesos com el 

desplaçament del terreny que forma un vessant o escarpament cap a l’exterior i en 
sentit descendent. Per a dues de les zones d’estudi, situades al pre-pirineu, es 
parlarà de moviments de massa o moviments de vessant, principalment 
esllavissades.  

 
 

2.1.1. Tipus de moviments de vessant 
 
Les classificacions dels moviments de vessant solen referir-se als tipus de 

materials involucrats, on es distingeixen entre materials rocosos, esbaldregalls i 
sòls, i al mecanisme i tipus de ruptura. Però també es tenen en compte altres 
aspectes com el contingut en aigua del terreny i la velocitat i magnitud del 
moviment. 

 
A la bibliografia existeixen moltes classificacions de moviments de vessant. 

Segons [ 1], les més conegudes en la bibliografia anglesa són la de Varnes [ 2], 
Nemcok [ 3], Hutchinson [ 4], Dikau [ 5] i Cruden i Varnes [ 6] seguint diferents 
criteris en funció del mecanisme de ruptura i del tipus de material. La classificació 
més utilitzada i completa és la de Varnes ([ 2]), modificada per Corominas i Alonso 
[ 7], mostrada a la Taula 1. 
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I. DESPRENIMENTS: 
La massa en moviment es desplaça en certs moments a través de l’aire. 

Pròpia del moviment de blocs, encara que també de terres i derrubis. 
 
II. VOLCAMENTS: 
Rotació cap endavant d’una massa o un bloc 
 
III. ESLLAVISSAMENTS: 
Translació de materials cohesius sobre la superficie del vessant. 
-  Rotacionals 
-  Translacionals 
 
IV. FLUXOS: 
Moviments en els que es produeixen desplaçaments i deformacions en la 

massa involucrada. Tipus: 
-  Laminar 
-  Turbulent 
 
V. MOVIMENTS COMPLEXOS: 
Combinació d’un o més tipus elementals, com rotació-flux, esllavissament-

corriment de terres. 
 

Taula 1. Classificació i descripció dels moviments de massa. 
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Figura 1. Classificació dels moviments de massa, segons [ 2]. 

 
 
►    Lliscaments o esllavissades 
 
Els lliscaments són moviments de masses de sòls o roca que llisquen amb un 

moviment relatiu respecte el substrat, sobre una o més superfícies de ruptura netes 
degut a què es supera la resistència al tall d’aquestes superfícies. La massa es 
desplaça conjuntament, com una sola unitat, i acostumen a ser processos ràpids i 
implicar volums grans (fins a alguns metres cúbics). Els lliscaments superficials són 
aquells lliscaments que tenen la superfície de ruptura situada a una profunditat 
mitja d’un a dos metres, afectant així a la formació superficial que recobreix el 
vessant (col·luvió) i, fins hi tot, la part alterada del substrat quan aquest té 
procedència lutítica. El volum desplaçat pels lliscaments superficials oscil·la, en 
general, entre desenes i alguns milers de metres cúbics. 

 
En la zona de ruptura o cicatriu s’hi produeix un dèficit de massa degut al 

desplaçament del material. La capçalera del lliscament es transforma en un perfil 
cóncau rodejat per un escarpament, al peu del qual hi apareix la superfície de 
ruptura. La zona de progressió està formada per la trajectòria per on es mou la 
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massa mobilitzada i l’àrea d’acumulació. En algunes ocasions aquestes dues zones 
són difícils de distingir i es sol·lapen una amb l’altra. 

 
Dins de la definició de lliscament superficial s’hi inclouen diferents tipus de 

moviments de massa; segons la morfologia del moviment la zona de ruptura 
identifica el tipus de mecanisme en els primers estadis de ruptura, mentre que en 
la zona de progressió el mecanisme pot ser diferent al primer. 

 
 
►    Volcanisme 
 
Un fenomen que pot provocar lliscaments o allaus de roques i d’esbaldregalls 

de gran magnitud i velocitat en els vessants dels cons volcànics, són les erupcions 
volcàniques; que, a més, poden fluir fins a grans distàncies, depenent de les 
característiques geotècniques, del pendent i del contingut en aigua dels materials. 

 
 

2.1.2. Causes dels moviments de vessant 
 
L’estabilitat dels vessants es veu clarament influenciada per aquells factors 

capaços d’alterar les forces internes i externes que actuen sobre el terreny. Es 
diferencien dos grans grups de factors que defineixen i caracteritzen els moviments 
de massa: 

 
a) Els factors condicionants (intrínsecs o passius) que depenen de la pròpia 

naturalesa, estructura i forma del terreny: litologia, estructura, propietats físiques, 
comportament hidrogeològic, propietats geomecàniques, estats tensió-deformació, 
etc. 

b) Els factors desencadenants (externs o actius) que actuen sobre el 
material provocant modificacions en les condicions inicials del vessant o talús, com 
poden ser l’aplicació de càrregues estàtiques, càrregues dinàmiques (moviments 
sísmics naturals o induïts), canvis en les condicions hidrogeològiques, factors 
climàtics, variacions en la geometria del talús, etc. 

 
Pel que fa al comportament geomecànic dels sòls i roques, els factors que 

controlen els moviments de vessants són aquells que contribueixen a reduir la 
resistència al tall i els que incrementen els esforços de tall [ 8]. 

 
 

2.2. ESTUDIS PREVIS 
 
 

2.2.1. Estudis d’estabilitat 
 

Segons [ 9], fins a l’actualitat es coneix que els paràmetres que afecten 
l’estabilitat d’un vessant s’han estudiat estadísticament, de manera que s’han pogut 
determinat que les variables que hi influeixen són tant quantitatives com 
qualitatives: 

 
 

a) Quantitatives:  
- Alçada respecte el nivell del mar 
- Orientació del vessant 
- Gradient del vessant (pendent mig) 
- Gradient de la conca aigües amunt 
- Longitud del vessant fins a la divisòria d’aigües 
- Àrea del vessant fins a la divisòria d’aigües. 
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b) Qualitatives: 
- Convexitat de la conca 
- Complexitat del talús 
- Estat del vessant (trencat o no) 

c) Variables lligades al terreny 
d) Variables lligades a la litologia 

 
 
A partir d’aquests anàlisis estadístics s’elaboraven els mapes de 

susceptibilitat i/o perillositat, en els quals es classifiquen els moviments observats i, 
posteriorment es creen mapes de cartografia del risc (segons [ 9] i [ 10]). 
Actualment aquests estudis es fan mitjançant SIG i depenen dels Models Digitals 
del Terreny utilitzats (més o menys precisos).  

 
Un dels estudis més recents dins el camp de l’estudi de vessants amb 

l’aplicació de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) és la tesi doctoral de Núria 
Santacana [ 11], de la qual s’ha extret part de les dades necessàries per a dur a 
terme aquesta tesina. En aquesta tesi doctoral s’estudià la susceptibilitat del 
terreny a la formació de lliscaments superficials i gran lliscaments mitjançant l’ús 
del SIG ArcInfo. Es tracta d’un estudi estadístic dels factors que afecten el terreny 
per a provocar lliscaments. 

 
 

2.2.2. Estudis de mobilitat 
 
Fins a l’actualitat s’han dut a terme alguns estudis per a poder conèixer 

millor l’abast de les esllavissades i el volum de material que impliquen en el seu 
moviment. Però l’estudi de la seva trajectòria des del moment que s’inicia el 
moviment fins a la seva detenció encara és un camp molt poc explotat. 

 
Segons [ 12], les relacions entre l’angle d’abast i altres índexs que 

expressen la mobilitat de les esllavissades i de les caigudes verticals, l’abast en 
horitzontal i el volum de massa de l’esllavissada han estat analitzades mitjançant 
gràfiques simplificades i equacions de regressió. L’estudi dut a terme a partir dels 
resultats de 204 esllavissades de totes les mides mostra que, independentment 
dels mecanismes de mobilitat, tots els tipus d’esllavissades experimenten una 
reducció contínua de l’angle d’abast al mateix temps que s’incrementa el volum. La 
dispersió d’aquesta relació es deu, principalment, als mecanismes de mobilitat i als 
obstacles i topografia trobes durant el recorregut. La majoria d’esllavissades de 
petites dimensions no comporten cap canvi en el mecanisme de progressió durant 
el moviment, de manera que la reducció en l’angle d’abast amb el volum suggereix 
que s’haurien de considerar els efectes d’escala. L’angle d’abast s’interpreta com 
l’indicador del moviment relatiu de les esllavissades i no depèn de l’alçada de la 
caiguda. 

 
La relació empírica que relaciona el volum de material desplaçat amb l’angle 

d’abast (α), mitjançant la seva tangent, és la de l’[Equació 1. A la Figura 2 es 
mostra la relació, en logaritmes, entre el volum esllavissat i la tangent de l’angle 
d’abast per a tot tipus d’esllavissades i diferents mecanismes de mobilitat. 
S’observa que la relació entre aquests dos factors és lineal, segons l’[Equació 2]. 

 
 

L
Htg =)(α  

         [Equació 1] 
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Figura 2. Gràfica del volum esllavissat versus la tangent de l’angle d’abast per a 204 
esllavissades estudiades per [ 12]. 

 
 

047.0log085.0)/log( −−= volLH  
         [Equació 2] 

 
Segons [ 13], per a les esllavissades superficials els límits d’afectació es 

representen perfectament a través dels anlges d’abast, corresponents als pendents 
mínims del terreny que permeten la mobilitat de les esllavissades. Per a cada tipus 
d’esllavissada i de volum mobilitzat, els angles d’afecció màxima s’han obtingut a 
partir dels treballs empírics de [ 12], mostrats a la Figura 3. Els obstacles 
corresponen a arbres, grans blocs rocosos i d’altres irregularitats del terreny. 

 
 

 

Figura 3. Angles màxims d’arribada considerats per a diferents tipus d’esllavissades i volums, 
segons [ 12]. 

 
Actualment s’està progressant en el camp d’estudis de mobilitat utilitzant 

tècniques SIG. En el camp de la hidrologia s’han fet alguns estudis de mobilitat de 
l’aigua dins d’una conca hidrogràfica mitjançant una aplicació hidrològica en un SIG 
[ 14], a través de funcions ja existents, semblants a les utilitzades en aquesta 
tesina. 

 
 
Pel que respecte a estudis de mobilitat per a la lava, a l’illa de Lanzarota 

(Illes Canàries) es va fer un estudi i modelització del risc de flux de lava, mitjançant 
un model probabilístic de màxim pendent, el qual considera que la topografia 
s’encarrega de determinar el camí que la lava seguirà [ 15]. 
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A l’illa de Tenerife es féu un estudi per a delimitar àrees protegides contra la 
invasió de flux de lava [ 16], on s’aplica un algoritme de SIG per a analitzar la 
màxima extensió que un flux de lava pot arribar a abastar per tal de configurar 
zones protegides del flux topogràficament. L’algoritme utilitzat fa ús d’unes 
funcions espacials d’anàlisi, anomenades operacions de veïnatge (neighbourhood 
operations), en les quals la sortida depèn del valor d’una o més variables 
específiques que tenen els elements del voltant d’on s’està realitzant l’anàlisi. Els 
càlculs són fets a partir d’un mapa de probabilitat de localització de zones d’erupció 
i amb un Model Digital d’Elevacions (MDE) que proporciona l’alçada de cada pixel 
involucrat en els càlculs. 

 
 


