
  Norai.  Blog de M Lluïsa Gené                                                                                                        CTMA 2n batxillera t 
 

 

                                                                                                                                                                                  Unitat 5 
 

RISCOS CAUSATS PER FENÒMENS GEOLÒGICS EXTERNS 
 
VOCABULARI: 
 
 
Allau: una allau és un despreniment d'una massa de neu per un pendent. 
 

Colada de fang: una colada de fang és una massa de roca sedimentària formada per 
elements de gra molt petits (argila, marga), la qual, en amarar-se d'aigua, adquireix la 
plasticitat suficient per a desplaçar-se en forma de riu de fang. Les colades de fang tenen 
un alt contingut de material sòlid i una alta densitat (fins a 2,6g/cm3). Amb la seva 
energia poden causar una gran devastació. 

Les colades de fang d'origen volcànic s'anomenen lahars. 

Corrents d’arrossegalls: un corrent d’arrossegalls és una mescla saturada d’aigua de 
material groller (graves i blocs), material fi (sorra, llim i argila) que s’escola a través 
d’un vessant i que se sol canalitzar a través dels torrents. La quantitat de blocs rocosos 
que pot contenir fan augmentar significativament la seva capacitat destructiva. 

 

Despreniment: Un despreniment és un procés geomorfològic que consisteix en la 
caiguda per gravetat, principalment de materials rocosos, des d'un cingle, paret rocosa o 
vessant rocós. Els despreniments els podem subdividir en caigudes, si el moviment de 
la massa rocosa és completament vertical, i en bolcades, si el material rocós pivota 
sobre un eix imaginari situat en el seu peu abans de caure verticalment. 

 

Escullera: f. [LC] [OP] Obra feta amb grosses pedres o blocs tirats a l’aigua per a 
formar un dic de defensa contra les onades, per a servir de fonament a un moll, per a 
protegir una obra contra l’acció dels corrents. 

 

Moviments eustàtics: variacions relatives del nivell del mar per causes geològiques o 
climàtiques. Transgressions i regressions. 

 

Rebliment m. GEOLOGIA GENERAL Material solt que omple totalment o parcial una 
cambra, una galeria, etc., d’una mina o qualsevol sot o excavació a l’aire lliure, una vall, 
una conca sedimentària, etc. 

 

Regressió: El procés oposat a la transgressió és la regressió, quan el nivell del mar 
descendeix relativament, exposant terrenys abans submergits. 
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 Sauló: Material detrític residual que s’origina per meteorització química de roques 
granítiques en zones de clima temperat i humit. En aquestes condicions, els feldspats i 
les miques s’alteren i donen lloc a la formació de minerals de les argiles. Així, 
l’estructura del granit es desagrega i els minerals constituents en queden lliures. 
Normalment el sauló es troba en forma de capes poc gruixudes recobrint masses de 
roques granítiques, com les que afloren al Maresme i a la serra de Collserola. 

Es tracta d’un material detrític poc seleccionat (heteromètric) i de grans angulosos, 
perquè no ha estat transportat. S’hi distingeixen encara els tres constituents principals 
del granit. Els grans de quars són angulosos, de mida força uniforme i incolors. 

Els grans de biotita, o mica negra, brillants i de forma laminar amb contorn poligonal. 
Els grans de feldspat són angulosos i de color blanc o rosat. Sovint el sauló conté petits 
fragments del granit original. El sauló és el material a partir del qual es poden formar 
sorres fluvials i litorals, com ara les que formen les platges del Maresme 

 

Seixa: COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA. Oscil·lació del nivell dels llacs i les 
aigües costaneres semblant a la de les marees, però de període més curt i que no té 
relació amb el moviment del Sol ni de la Lluna. Segons E. Fontserè, el seu període sol 
ésser inferior a 1 h, i sovint dura només entre 20 i 40 min; és atribuïda a fenòmens 
sísmics, però moltes són degudes a la fricció del vent damunt la superfície líquida. Les 
seixes de la costa catalana s’esdevenen sobretot a l’estiu, i van acompanyades 
d’oscil· lacions exagerades del baròmetre. Segons A. Jansà (que les anomena seques), la 
causa principal de les seixes poden ésser les variacions de pressió atmosfèrica. 

 

Solifluxió: plural, solifluxions. f. [GL] Moviment gravitacional de descens lent d’una 
massa sedimentària del sòl d’un vessant que ha estat reblanida per l’aigua o bé per 
l’acció del desglaç. 
 
 
Transgressió marina : esdeveniment geològic pel qual el mar ocupa un terreny 
continental, desplaçant la línia costanera terra endins. Aquestes inundacions (de vegades 
denominades «ingressions») es poden produir per enfonsament de la costa i/o l' elevació 
del nivell del mar (per fusió de glaceres). 
 
 
 
 


