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caiguda

2
  f. GEOMORF. Despreniment. 

 
despreniment  m. GEOMORF. 
1.  Caiguda lliure, vertical o quasi, de blocs de roca aïllats d’un massís que presenta lateralment un cingle 

o balma, del qual es desenganxen segons les superfícies de discontinuïtat i amb l’ajuda dels processos de 
meteorització; pot produir-se per gelifracció, per reblaniment del peu o per descalçament. 
2.  Caiguda d’una porció de terreny, o de roca, que es desenganxa massivament d’un vessant abrupte, 
del sostre o de la paret d’una mina, d’una foradada, etc. Vegeu també esllavissada. 
 

 
bolcada  f. GEOMORF. Moviment superficial d’un bloc de terreny causat per la gravetat, que produeix 

una girada al voltant d’un eix per sota el centre de gravetat de la massa inestable; li calen unes condicions 
topogràfiques específiques, sempre de trencament amb tracció; hom en distingeix dos tipus: el desplom i 
la segada de capes. 
 

 
lliscament
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  m. GEOMORF. Moviment de massa relativament lent (màxim alguns m/dia) que s’enduu 

pendent avall d’un vessant un volum de materials incoherents. Nota: La seva poca velocitat diferencia el 
lliscament de l’esbaldregada. 

 
lliscament translacional  m. GEOMORF. Moviment de massa descendent d’un bloc de terreny al llarg 

d’una superfície de cisalla plana, o molt poc ondulada, inclinada paral·lelament al vessant, que 
generalment coincideix amb una superfície de contacte entre materials de competència diferent; el bloc 
esllavissat pot recórrer una distància superior a les seves dimensions. Vegeu també rugle. 
 
lliscament rotacional  m. GEOMORF. Moviment de massa descendent d’un bloc de terreny al llarg d’una 

superfície còncava (o bandes de poc gruix) que fa de cisalla i sobre el qual el bloc es desplaça tot girant al 
voltant d’un eix situat per damunt el centre de gravetat i en angle recte al pendent; sovint la massa rocosa 
que ha girat, si el relleu era tabular, deixa una plataforma inclinada que cabussa contra el massís; el seu 
peu, en canvi, en desplaçar-se es deforma i s’esquerda. Aquest tipus de lliscament pot ésser senzill (un 
sol bloc) o múltiple (diversos blocs). 

 

 
moviment de massa  m. GEOMORF. Moviment per efecte de la gravetat d’una massa de materials que 

mostren una certa coherència i plasticitat i que es desplaça lliscant per un pendent, d’una manera 
conjunta, cada gra en contacte amb un altre, gràcies a una matriu (lutita, glaç, aigua d’imbibició). Hom hi 
compta: la reptació de regolita (angl. creep), les solsides de terra (angl. slumps), les colades de fang 
(angl. mudflows) i la solifluxió (angl. solifluction); fins i tot hom hi inclou les allaus (angl. avalanches). 
 
allau
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  f. GLACIAL. Massa en moviment del mantell nival, sovint barrejada amb rocs, brancatge i sòl 

arrencat, que ha perdut l’equilibri entre les forces motrius (Fm), esp. la gravetat, i les forces resistents (Fr), 
i que s’esguimba pel vessant, rost avall. 
 
esllavissada  f. SED./ GEOMORF. 
1.  Despresa i caiguda d’una massa de terra, de rocs, etc., d’un marge, d’un vessant, d’un cingle, d’un 

mur. 
2.  Moviment, segons un pla o un eix de rotació, de terra, neu o roca, que resulta de la fracturació per 

esforços de cisalla segons una o diverses superfícies. 
-. Són moviments descendents relativament ràpids d’una massa de sòl o roca que té lloc al llarg d’una o 

més superfícies definides. Es considera que la massa mobilitzada es desplaça com un bloc únic. (Examen 
PAU CTMA juny 2010, Sèrie 1, exercici 3A: http://www.gencat.cat/economia/ur/doc_un/pau_cite10jl.pdf 
Pautes de correcció, pàgina 4: http://www.gencat.cat/economia/ur/doc_un/pau_cite10jp.pdf) 
 
 

colada de fang  f. SED./ ESTRAT. Moviment de massa sedimentària poc viscosa que s’escola a causa 

de la gravetat, en condicions subaèries o subaquàtiques, per un tàlveg o vessant a una velocitat que no 
depassa uns quants km/h, superior, però, a la solifluxió; és formada per lutites saturades d’aigua (pot 
sobrepassar el 60 % d’aigua), a les quals poden acompanyar elements granulomètrics de classes 
superiors, fins als blocs; un cop estabilitzada, pot presentar estructures internes incipients de graded 
bedding, i no sol presentar laminació interna. Cal recordar que es presenta de forma convexa, deixa 
levées i una cicatriu d’arrencada en el punt de partida. 
 
reptació
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  f. GEOMORF. 

1.  Moviment lent del sòl i dels dipòsits de vessant pendent avall, causat per la pesantor que fa descendir 

les partícules que el constitueixen. 
2.  Desplaçament lent i discontinu en el temps (al voltant de mm/any - cm/any) i pendent avall d’una 

http://cit.iec.cat/dgeol
http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=11&cerca=rugle&TrosMotId=0
http://www.gencat.cat/economia/ur/doc_un/pau_cite10jl.pdf
http://www.gencat.cat/economia/ur/doc_un/pau_cite10jp.pdf


pel·lícula superficial del sòl (amb un gruix de mil·limètric a centimètric) i dels materials solts (regolita) que 
hi ha en un vessant; només és perceptible fent observacions perllongades; és causat bàsicament per 
efecte de la gravetat, tot i que els efectes de la glaçada, el desglaç i la humectació hi poden ajudar molt. 
 

 
solifluxió
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  f. GEOMORF. Desplaçament superficial i lent (al voltant de 0,5 a 5 cm/a), en un vessant i per 

efecte de la gravetat, d’una formació solta, o d’un sòl, saturada d’aigua, la qual es transforma en fang per 
l’augment del contingut líquid, i ultrapassa el límit de plasticitat o, encara més, el de liquiditat; la 
disminució del frec intern permet que la massa de fang es desenganxi al nivell de la discontinuïtat hídrica i 
s’esllavissi en el sentit del pendent. La presència de col·loides (argiles, margues, loess, alterites argiloses 

i sals solubles) són condicions favorables perquè es realitzi el fenomen. La presència del glaç-desglaç 
també hi col·labora fortament. La solifluxió és pròpia d’ambients humits, plujosos i freds. Vegeu 
també gelifluxió, reptació. 
 

 
Animacions: http://www.bioygeo.info/Animaciones/MassMovements.swf  
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