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PAU JUNY 2014 

SÈRIE 3, Exercici 3B 

[3 punts] 

A la ciutat de Lespau s’ha de construir una nova carretera, ja que la carretera vella 

resulta insuficient. L’única opció és construir-la a la zona nord de la ciutat, formada 

bàsicament per calcàries i dolomies. A continuació en teniu una secció. 

 

1. Anomeneu tres riscos que podria patir aquesta carretera que serien deguts al tipus de 

roca que trobem, i expliqueu en què consisteix cadascun.   [1 punt] 

Risc En què consisteix 

Esllavissada translacional o 

planar o lliscament 

moviment de masses o blocs al llarg d’una o diverses 

superfícies de lliscament com poden ser els plans 

d’estratificació; com que aquestes superfícies de 

lliscament són planes les esllavissades seran 

translacionals 

Esfondraments/subsidències 

moviments verticals del terreny que s’enfonsa respecte 

al seu entorn d’una manera sobtada (esfondraments) o 

gradual (subsidència), lligats a l’existència de cavitats 

subterrànies formades per carstificació. 

Bolcades 
blocs de roques de mides diverses que es desprenen 

pivotant del massís 

Despreniments/Caiguda 
caiguda de blocs amb un recorregut com a mínim 

parcial per l’aire. 
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0,4 punts per la primera inestabilitat que es posi (0,2 pel nom i 0,2 per l’explicació) i 

0,3 punts per les altres dues inestabilitats (0,15 pel nom i 0,15 per l’explicació). 

 2. Dibuixeu sobre el mateix esquema anterior tres mesures que es podrien aplicar per a 

evitar els processos d’inestabilitats de vessants. Indiqueu el nom de cada mesura i expli-

queu-la en la taula següent.  

[1 punt] 

 

1 
malles o xarxes 

metàl·liques 

xarxes metàl·liques que eviten sobretot els 

despreniments 

2 ancoratges 
barres metàl·liques clavades en profunditat que eviten 

el desplaçament de blocs 

3 contraforts de formigó 

murs de contenció amb drenatges d’aigua,  de vegades  

fets amb bocs grans de roques,  que eviten en general 

les inestabilitats de vessant 

4 cunetes solcs perquè circuli l’aigua i retingui despreniments 

5 

disminució del 

pendent del talús o 

graons 

fa menors les inestabilitats gravitatòries 

 1 punt (s’han de posar tres dibuixos 0,4, i 0,1 per cada casella bé) 

S’acceptaran altres mesures que poden ser viables si s’argumenten correctament 

(reforestació, gunitat,..) 
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 3. Esmenteu cinc factors, ja siguin naturals o antròpics, que afavoreixin o siguin 

desencadenants de les inestabilitats gravitatòries.  

[1 punt] 

- Presència de fractures 

- Presència de materials poc coherents o no consolidats 

- Grau d’inclinació del vessant 

- Discontinuïtats inclinades a favor del talús (fractures, estrats, esquistositats,...) 

- Precipitacions importants 

- Tremolors, sismes 

- Talussos en formes convexes 

- Runams de mines 

- Abocadors d’escombraries 

- Excavacions al peu del vessant 

- Sobrecàrrega del vessant a la part superior 

- Alteració del drenatge natural 

- Desforestació 

- Vents forts 

  

1 punt (0,2 punts per cada factor) S’acceptaran altres factors que poden ser viables. 

  

  

 


