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Els geòlegs diuen que no són
“habituals” despreniments
tant grans com el de dilluns
L’episodi de pluges ha pogut “ajudar” o actuar de
“detonant” tot i que no és l’únic causant dels fets
Les característiques del
material calcari assentat
sobre argiles i lutites, a més
de les pluges dels darrers
dies són les causes que
expliquen el fatal desenllaç,
segons els geòlegs.
Castell de Mur/Barcelona
F. GUILLAUMET/ H.HUGUET
Després del despreniment que va
arrossegar dilluns 20.000 metres
cúbics de roques (el que representa 50.000 tones) els geògrafs
van coincidir ahir en afirmar que
tot i que hi acostuma a haver despreniments més petits no són
“habituals” episodis de les dimensions com el que ha patit la
carretera de Castell de Mur a Sant
Esteve de la Sarga.
Ramon Pérez, president del
Col·legi de Geòlegs de Catalunya,
va explicar ahir a LA MAÑANA
que quan es produeixen despreniments no hi ha un únic factor,
sinó que concorren diverses causes que quan coincideixen actuen
de desencadenant. Pel que fa a la
zona del Montsec on van passar
els fets, Pérez va explicar que és
un terreny susceptible de despreniments al tractar-se d’una serra
de roca calcària situada sobre un
terreny de lutites i argiles amb
un determinat pla inclinat. “El
contacte entre un lloc i un altre
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és feble i afavoreix el lliscament”,
explicava ahir el president dels
geòlegs. Tot i això va afegir que a
aquest fet se li han d’afegir fenòmens climatològics com els que
s’han viscut els últims dies a les
comarques de Lleida, amb molta
pluja i molta neu. L’entrada d’aigua per les escletxes del terreny

pot produir un “rentat dels materials fins”, que fa que la superfície
de contacte entre les argiles i lutites que actua de lubricant entre
una i l’altra capa afavoreixi que
llisqui. Des d’aquest punt de vista,
Ramon Pérez explica que “la neu i
l’aigua és un determinat detonant
del que ha passat”.

De la mateixa manera s’expressa Joan Palau, Cap de Geologia de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
que ahir va visitar la zona afectada. Palau va dir que l’episodi de
pluges dels darreres dies “ha ajudat” però no ha estat “el causant”
de l’esllavissada. Com el president
dels geòlegs, Palau va dir que des-

LAS CLAVES
50.000 TONES SOBRE
LA CARRETERA
Els despreniment va
afectar 20.000 metres
cúbics de serra, d’on
van caure fins a 50.000
tones de roques.
UN EPISODI QUE ÉS
SUMA DE FACTORS
És un terreny susceptible
de despreniments per
la roca calcària ubicada
sobre argiles i lutites que
afavoreixen el lliscament
dels materials.
LA PLUJA HA ESTAT
UN “DETONANT”
La suma de factors entre
uns materials propensos
als despreniments i la
neu i l’aigua dels últims
dies ha provocat el fatal
desenllaç.
NO VEUEN AMENAÇA
DE NOUS EPISODIS
L’Institut Cartogràfic de
Catalunya ha analitzat la
zona i no veu “cicatrius”
que amenacin amb nous
despreniments.
OBSERVATORI DE RISC
El Col·legi de Geòlegs té
un equip que analitza el
risc de despreniments
en carreteres.
preniments d’aquests característiques “no són usuals” i va qualificar es fets “d’episodi secular”. Pel
que fa a l’estabilitat del terreny
el cap de Geologia de l’Institut
Cartogràfic va dir que la cinglera
es veu “bastant neta” i que no
s’aprecien “cicatrius” que amenacin amb més despreniments.

