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JUNY 2013 SÈRIE 3, Exercici 3B 

[3 punts] 

  
Les pluges abundants de finals de març han provocat un despreniment a Monflorit de la Roca.  
El despreniment s’ha endut part del cingle format per columnes basàltiques sobre el qual es  
troba el nucli antic del municipi, i ha arrossegat arbres i roques pendent avall fins al riu que 
circula al peu de la cinglera. L’Ajuntament assegura que no s’ha de patir pels habitatges del 
barri antic, però l’alcalde demana ajudes. 

1. En el text s’esmenta un fet relacionat amb els despreniments, és a dir, un dels riscos 
relacionats amb les inestabilitats gravitatòries. 

 a) Identifiqueu en el text tres factors desencadenants o controladors d’inestabilitats 
gravitatòries.[0,6 punts] 

 abundants pluges (clima) 

cinglera (relleu) 

columnes basàltiques (tipus de material) 

riu (perquè condiciona el relleu) 

 0,2 punts per cada factor  

  

b) La cinglera de Montflorit és formada per diverses colades basàltiques superposades. Quin 
procés forma les colades? Esmenteu dos riscos associats a aquest procés.[0,4 punts] 

 Procés: vulcanisme (0,2) 

 Possibles riscos: (cadascun 0,1) 

 - emissió de gasos tòxics 

- caiguda de piroclasts/blocs 

- emissió de colades de lava / núvols ardents 

- petits terratrèmols 

 2. La cinglera de Montflorit ha patit despreniments en diverses ocasions. Els materials que 
cauen són blocs de roques de grans dimensions, però, paradoxalment, al peu de la cinglera no 
hi ha una acumulació gaire important de materials.[1 punt] 

 a) On són els materials que al llarg dels anys han anat caient al peu de la cinglera? 

 Els materials despresos cauen al riu, que de forma lenta però continua va erosionant els 
materials transportant-los riu avall i en darrer terme fins al mar.0,5 punts 
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b) Arran del penya-segat de Montflorit es troba edificada una filera d’antics habitatges del nucli 
històric del poble (fundat al segle IX). Alguns dels patis posteriors, i fins i tot alguns edificis, 
s’han precipitat pel barranc o la cinglera. 

Expliqueu raonadament com és possible que s’edifiqués tan arran de la cinglera, ja que 
comporta un perill evident per als habitatges i els seus ocupants. 

 Quan es van construir les cases el límit de la cinglera no es trobava tan arran i per tant 
aparentment el perill per a les cases era poc important, els successius despreniments han anat 
acostant el límit de la cinglera a la filera de cases.0,5 punts 

 3. Hi ha molts riscos relacionats amb les inestabilitats gravitatòries. Anomeneu el risc associat 
a les descripcions següents:[1 punt] 
 

Descripció Nom 

Desplaçament superficial i lent (al voltant de 0,5 a 5 cm/any), 
en un vessant i per efecte de la gravetat, d’una formació 
solta, o d’un sòl, saturats d’aigua, que es transformen en 
fang per l’augment del contingut líquid. 

Solifluxió 

Massa en moviment de dipòsits de neu, sovint barrejats amb 
rocs, brancatge i sòl arrencat, que ha perdut l’equilibri entre 
la gravetat i les forces resistents, i que llisca pel vessant 
pendent avall. 

Allau 

Trencament de part del terreny que cau per influència de la 
gravetat, de manera sobtada, amb un recorregut mínim 
parcial per l’aire, típic d’escarpaments rocosos. 

Despreniment 

Moviment de massa sedimentària poc viscosa formada per 
lutites saturades d’aigua que s’escola, a causa de la 
gravetat, a una velocitat considerable (de l’ordre del km/h) 
pendent avall per un vessant. 

Colada de fang 

 


