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3 Caracterització de la zona d’estudi  

Per a realitzar l’anàlisi de susceptibilitat s’ha triat la zona de La Pobla de Lillet, ja que 
ha estat objecte d’estudis anteriors i així poder fer una comparació de resultats obtinguts 
amb els diferents mètodes utilitzats.  

3.1 Localització geogràfica  

La zona d’estudi (Figura 3.1) correspon a una àrea de la conca alta del riu Llobregat, a 
la comarca del Berguedà, situada geogràficament en el sector meridional del Prepirineu 
Oriental, cobrint una extensió d’aproximadament 40km2. A la zona en qüestió es troben 
les poblacions de La Pobla de Lillet i Castellar De N’Hug, on s’hi troba el naixement 
del riu Llobregat. 

                   

Figura 3.1: Localització de la zona d’estudi  (Baeza, 1994) 

Per a presentar la geografia de la zona s’ha trobat oportú donar importància al clima de 
la mateixa. Les condicions meteorològiques influeixen en la formació de trencades de 
vessants, les pluges de gran intensitat i de curta durada, produeixen un nombre elevat 
d’esllavissades superficials, (Ondonera et al, 1974; Lumb, 1975; Brand, 1985; Naden et 
al, 1991; Corominas i Moya, 1999). Aquest tipus de precipitacions modifiquen les 
condicions d’estabilitat , ja que es produeix un augment brusc de les pressions d’aigua 
en els porus , que a la vegada redueix dràsticament la resistència al tall del sòl.  

La zona estudiada es troba en clima Mediterrani, on es donen situacions crítiques per a 
l’estabilitat dels vessants.  

Aquest fet és deu a dos factors: 

D’una banda la localització de la zona es troba propera a un mar càlid juntament amb 
una orografia molt marcada. Les masses d’aire càlid i humit procedents del mar, 
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s’introdueixen en les valls dels rius fins arribar als cims dels Pirineus. Aquest ascens el 
fan ràpidament i a la vegada la temperatura de les masses d’aire baixa considerablement. 
Tot aquest procés provoca la condensació de la massa d’aire.  

D’altra banda existeixen masses d’aire fred. Quan aquestes dues masses d’aire es troben, 
una d’aire calent i l’altra de fred, es produeix una forta condensació i una precipitació de 
gran intensitat, que pot arribar a 200 mm/dia.  

3.2 Litologies i moviments de vessant associats 

Les litologies que afloren en aquesta àrea són de naturalesa carbonatada, amb edats 
geològiques que van des de el Devonià mig fins al Eocè mig. Els materials s’agrupen en 
diferents unitats estructurals caracteritzades per una tectònica alpina i ocupen franges 
del relleu disposades en sentit E-W, (ITGE, 1994; Busquets 1981; Clotet, 1984).     

La cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha servit per determinar les 
diferents unitats de litologia que es troben a la zona. Els diferents materials separats per 
edat i tipus de material es poden veure en la Taula 3.1.  

En aquesta taula només es troben estratificats per edats els materials que hi ha a la zona, 
per aquest motiu no hi surten totes les etapes geològiques.  

El mapa de les litologies  de la zona es troba es veu a continuació(Figura 3.3) i en 
l’annex 2.  

Els  moviments de vessant se solen classificar segons el mecanisme de inestabilitat.  No 
obstant la tipologia del moviment sol establir-se una vegada s’ha produït la trencada, 
basant-se en la seva cinemàtica.  

Es poden distingir dues fases principals en els moviments de vessant. La fase prèvia a la 
trencada i la fase de trencada pròpiament. En alguns casos existeixen també fases de 
reactivació en les que el moviment es reprodueix aprofitant les superfícies de trencada 
generades anteriorment.  

Les condicions d’estabilitat en la fase prèvia a la trencada s’avaluen tenint present la 
geometria inicial de la vessant, la resistència dels materials involucrats, les condicions 
d’aigua subterrània i l’efecte de forces externes. Els mecanismes bàsics de les primeres 
trencades en les vessants es poden resumir en: mecanismes de cisalla, de tracció, de 
vinclament, de bolcada, de efluència i de col·lapse estructural. L’anàlisi una vegada s’ha 
format la trencada és un anàlisi cinemàtica en el que s’han de tenir en compte les 
característiques de recorregut, la reducció de les propietats resistents del terreny i la 
presència d’aigua i d’obstacles.  Les recativacions dels moviments poden tenir canvis en 
relació amb la fase de trencada i per tant s’haurà de tenir en compte la variació de totes 
les propietats esmentades, (Corominas,1989). A continuació es comenten breument. 
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Periode  Época Edat Descripció dels Materials  
Quaternari Holocè   Llims i còdols (col.luvions, dipòsits fluvioglacials) 

Eocè 
Mig 

Lutecià 
inferior 
Cuisià 
superior  Turbidites (Campdevànol), guixos a sostre 
Cuisià  Margues, margocalcàries i bretxes (Armàncies) 
Cuisià 
inferior 

Eocè 
inferior 

Ilerdià 
superior  

Margues i 
gresos vermells i 
calcàries 
(Corones) 

Margues i guixos amb 
intercalacions de calcàries 
(Sagnari, Fígols de la Conca, 
Morillo) 

Paleogen 
Paleocè 
inferior  Danià 

Maastrichtià  
Fàcies Garumniana: Conglomerats, argiles i gresos 
vermells 

 Campanià  
Santonià 
mitjà  

Calcàries bioclàstiques i esculloses (Ventamillo, 
Bona, Eixea, les Collades de Basturs) 

 Santonià 
inferior 

Cretaci  Superior Coniacià  Gresos arcòsics i conglomerats (AdraÚn, Mogrony) 
Superior Carnià  
Mig Anisià  Argiles versicolors, evaporitiques 

Tràsic  Inferior Escitià  
Conglomerats de quars, gresos i lutites roges (Fàcies 
Buntsandstein) 

Permià      

Conglomerats, gresos, lutites i tosques àcides 
(Peranera, Unitat Roja inferior - Unitat Roja 
superior) 

  Superior 
Westfalià 
inferior 

Inferior Tournaisià  

Lidites amb nòduls de fosfats i calcàries. Turbidites, 
gresos, pelites i conglomerats poligènics (Fàcies 
Culm, Bellver de Cerdanya) 

Carbonífer Inferior  Tournaisià  

Devònià Inferior Gedinnià  

Pelites i calcàries (Rueda) , calcàries (Bassiver), 
pelites carbonàtiques multicolors (VÝllec), calcàries 
grises i calcàries griotte (el Comte) 

Taula 3.1 Caracterització de les litologies de la zona (ICC, 1989) 

 

Figura 3.2 Fotografia de l’aspecte d’un vessant de la zona estudiada l’any 1994  
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Figura 3.3 Mapa geològic de la Zona. (ICC,1989) (Significats de la llegenda apartat 5.3.4)  

S’entén com a moviment de vessant els moviments del terreny o desplaçaments que 
afecten als materials en les vessants o els escarpaments. Aquests desplaçaments es 
produeixen cap al exterior dels vessants i en sentit descendent com a conseqüència de la 
gravetat (Corominas i Yagüe, 1997) 

Els mecanismes principals en els moviments de vessants es basen en les característiques 
cinemàtiques dels moviments. Hi ha cinc mecanismes principals, els quals es coincideix 
en totes les classificacions fetes per diversos autors, que són els següents: les caigudes, 
les bolcades, les esllavissades, les expansions laterals i els fluxos. (Corominas,1989). 

Les caigudes s’originen a causa de una massa rocosa es desprèn d’una paret amb molt 
pendent.  Amb freqüència la massa despresa impacta sobre el terreny i es trenqui en 
fragments més petits. Aquest moviment passa en un lapse de temps molt curt.  

Les bolcades són rotacions cap endavant i cap al exterior de la vessant, d’una massa de 
sòl o de roca al voltant d’un eix situat per sota del seu centre de gravetat. Les forces 
desestabilitzadores són la força de gravetat i l’empenta exercida pel terreny o pels fluids.  

Dins del mecanisme de bolcada es poden diferenciar dos processos, la bolcada per 
flexió i la volada. 

Les expansions laterals estan diferenciades en dos grans grups segons Varnes (1978),el 
primer que es degut a la facturació i extensió del material compacte, quan hi ha una 
liqüefacció del material. Aquest tipus de moviment es dona amb una gran rapidesa. El 
segon grup són els moviments que afecten al conjunt de formació sense que 
s’identifiquin les zones de cisalla, aquest moviment es dona amb molta lentitud.  
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Els fluxos són moviments continus en els que les superfícies de cisalla tenen una vida 
curta.  La massa que es mou, no conserva la seva forma inicial. En aquest tipus de 
moviment s’inclouen les reptacions, els corrents d’arrossegalls, els cops de sorres i llims 
i les allaus.  

Les esllavissades son desplaçaments d’una massa de terreny que es dona a través d’una 
o més superfícies de trencada o en zones relativament primes amb una intensa 
deformació de cisalla. Aquests moviments es caracteritzen per la presencia de 
superfícies de ruptura molt ben definides i la preservació de la forma de la massa 
desplaçada. En aquest tipus de moviment es troben  diferenciades les esllavissades 
rotacionals i les transacionals. Segons el gruix de la massa mobilitzada les esllavissades 
poden ser superficials o profundes. Si la cicatriu és entre 1 i 2 metres llavors es 
denomina superficial i es caracteritza per una cicatriu poc profunda. Fonamentalment 
afecten a la formació superficial però en alguns casos aquest tipus d’esllavissades també 
poden afectar als substrat, si aquest és de naturalesa lutítica.  Generalment el volum que 
mobilitza una esllavissada oscil·la entre unes desenes de metres cúbics a pocs milers de 
metres cúbics. La distància on es dipositen els materials, generalment és de dues 
vegades l’altura del talús on s’ha produït la trencada. En la Figura 3.4 es pot veure 
aquesta relació.  

Aquest estudi es centrarà en aquests últims tipus de moviments ja que són els que es 
troben majoritàriament en la zona d’estudi. Seguidament es farà una definició més 
extensa de les esllavissades i del tipus que hi ha a la zona. 

Des d’un punt de vista morfològic es poden distingir dues parts en les esllavissades 
superficials: l’àrea font i l’àrea de deposició i en ocasions també es pot diferenciar una 
zona de transició (Hatano y Oyaguí, 1977), podent-se denominar les dues primeres com 
zona de ruptura i zona de progressió de la massa respectivament ( Baeza, 1994).  

En la zona de ruptura o cicatriu es produeix un dèficit de massa degut al desplaçament 
del material. En aquesta zona, la capçalera de l’esllavissada adquireix un perfil còncau, 
vorejant una zona d’esquerpament .  

La zona de progressió comprèn tota la trajectòria per on passa la massa mobilitzada i 
l’àrea d’acumulació de la mateixa massa. En alguns casos la zona de transició no es 
diferencia de la zona d’acumulació. 
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Figura 3.4 Esquema de la morfologia d’una esllavissada superficial afectant a la formació 
superficial. (Baeza, 1994) 

 

Des d’un punt de vista morfomètric, les esllavissades superficials es troben 
caracteritzats per relacions entre el gruix màxims (D) i la longitud de la zona de ruptura 
(L)  inferiors a 0,1, segons Moser i Hohensinn(1983). Segons la morfologia del 
moviment, la zona de trencada identifica el tipus de mecanisme en els primers estadis de 
la trencada, i a la zona de progressió el mecanisme pot ser diferent del primer.  

Com s’ha citat anteriorment les esllavissades poden ser rotacionals o transacionals, 
segons la morfologia del moviment. En la zona d’estudi predominen majoritàriament 
moviments transacionals ( segons la classificació Hutchinson, 1988, anomenats “debris 
slides” i “earth block slide”s), moviments rotacionals, i corrents d’arrossegalls (segons 
la classificació Hutchinson, 1988, anomenats “debris flow”), (Santacana, 2001)  

La superfície per la qual succeeixen les trencades transacionals és plana o ondulada. Els 
components de la massa desplaçada es mouen a la mateixa velocitat i segueixen 
trejectòries paral·leles. Aquest tipus de moviment pot mantenir-se indefinidament si la 
superficie de trencada és suficientment inclinada i continua.  
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En les trencades rotacional la superfície té forma circular, el terreny experimenta un gir 
segons l’eix situat per sobre del centre de gravetat de la massa en moviment. Aquest 
tipus de moviment tendeix a estabilitzar-se per la disminució del moment de gir i 
l’augment del moment estabilitzador, no obstant, qualsevol canvi en les condicions de 
contorn pot fer que el moviment es torni a activar. (Corominas,1989). 

Un exemple gràfic dels tipus de trencades que es troben en la zona d’estudi son els 
esquemes representats en la Figura 3.5.  

La distribució d’esllavissades superficials a la  zona d’estudi (Figura 3.6)es troba 
controlada, a més de les condicions morfològiques i hidrològiques a causa de la 
litologia. Les unitats litoestratigràfiques que amb major freqüència mostren fenòmens 
d’inestabilitat són els nivells d’argiles i arenisques del Cretaci superior i Paleocè, que 
experimenten trencades de tipus rotacional i transacional , les margues i margocalcàries 
del Eocè inferior, que es troben caracteritzades per una marcada esquistositat, en aquests 
nivells es produeixen trencades de tipus planar afavorides per l’estratificació i les 
diàclasis. En aquesta zona també es produeixen corrents d’arrossegalls en els nivells 
superficials i meteoritzats de la formació de margues (Corominas, 1989; Corminas i 
Baeza, 1991). Les esllavissades superficials, objecte d’aquest estudi, afecten 
majoritàriament en les formacions col·luvials quaternàries i en menor mesura en els 
nivells meteoritzats de les argilites i en les turbidites del Eocè.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Esquemes de (A)Trencada transacional(planar),(B) corrent d’arrossegalls i (C) 
Trencada Rotacional (circular) en sols, (González Vallejo, 2002) 
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Figura 3.6 Mapa de distribució d’esllavissades superficials a la Zona d’estudi  

 




