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1 INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Objectius 
 
 
 
A instància de l’Ajuntament de Montgai s’ha portat a terme la realització del l’estudi dels riscos 

geològics per moviments de vessant, esfondraments i cons de dejecció a les àrees de 

planejament urbanístic del terme municipal de Montgai. 

 

La zona d’estudi està delimitada al voltant de les àrees de planejament urbanístic 

corresponents als pobles de Montgai i Butsènit. 

 

L’objectiu d’aquest dictamen és efectuar una avaluació de la perillositat geològica natural per tal 

de determinar si en algun dels àmbits estudiats o en part d’algun d’ells, existeixen inicis de què 

es puguin produir processos geològics que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui 

evitar. 

 

Aquest dictamen se centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural corresponent 

a: 

 

– Moviments del Terreny (moviments de vessant i esfondraments).  

– Cons de dejecció. 

 

S’ha efectuat una estimació del risc geològic a partir de la avaluació de la perillositat natural, 

entesa com a la probabilitat de què succeeixi un fenomen natural virtualment destructiu. Queda 

fora de l’abast d’aquest estudi l’avaluació del risc, entès com el producte de la perillositat 

geològica per la vulnerabilitat de les diferents estructures existents i d’aquelles que es puguin 

implantar en el futur. En aquest context no és considera perillositat natural la perillositat induïda 

antròpicament (mineria, sobreexplotació d’aqüífers, abocaments, talussos, terraplens ni altres 

obres d’origen antròpic).  

 

L’estimació de la perillositat natural s’ha realitzat en funció de la magnitud i el grau d’activitat 

dels fenòmens geomorfològics associats a la dinàmica de vessant, fluvial i torrencial. A partir 

d’aquests paràmetres, s’ha diferenciat els següents graus de perillositat natural: 
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- Perillositat Molt baixa: Zones on no s’ha detectat una exposició a fenòmens actius 

(sense perillositat definida). 

 
- Perillositat Baixa: Zones exposades a fenòmens de baixa activitat i magnitud mitjana a 

petita. 

 
- Perillositat Mitjana: Zones exposades a fenòmens de mitjana freqüència i magnitud. 

 
- Perillositat Alta: Zones exposades a fenòmens d’alta freqüència i magnitud mitjana / 

alta. 

 

 

A partir d’aquesta avaluació de la perillositat geològica del territori es poden distingir dos tipus 

de situacions: 

 

- Àrees on no és recomana la realització d’estudis addicionals de perillositat geològica. 

Usualment, corresponen a àmbits amb perillositat de Molt baixa a Baixa, en les quals, 

generalment, no es necessari realitzar altres estudis que els informes geotècnics 

pertinents per a la construcció de les diferents estructures. 

 

- Àrees on és recomana la realització d’estudis addicionals. Normalment, corresponen a 

àrees que contenen àmbits amb perillositat de Mitjana a Alta. En aquestes àrees, com a 

criteri general, abans d’emprendre qualsevol actuació urbanística, es recomana efectuar 

estudis detallats, previs a la definició dels usos del sòl que hi poden ser compatibles que 

avaluïn detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els seus 

possibles efectes sobre l’actuació projectada. 
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1.2 Marc territorial 
 
 

 

El municipi de Montgai es troba al sud-est de la comarca de la Noguera. Limita al nord-est amb 

el municipi de Cubells, al nord-est amb Foradada, a l’est amb Preixens, al sud-est amb 

Penelles, al sud amb Bellmunt d’Urgell i al sud-oest amb Bellcaire d’Urgell. 

 

L’accés és per la carretera LV-3025 d’Agramunt a Balaguer que travessa el terme municipal en 

direcció est-oest. Montgai és a uns 12 km a l’est de Balaguer i uns 10 km a l’oest d’Agramunt. 

Un camí asfaltat de direcció nord-sud aproximadament comunica amb Cubells al nord (7km) i 

amb Bellmunt d’Urgell al sud (8,5 km). Aquest camí, després de Penelles, entronca amb la 

carretera C-53 de Balaguer a Tàrrega. 

 

L’extensió del terme municipal és de 28,92 km2 i té una alçada sobre el nivell del mar entre els 

379 metres de la serra de les Quadres al sud-oest del terme municipal i els aproximadament 

275 del fons de vall del riu Sió al nord del poble de Montgai. La població és de 839 habitants, 

segons dades del l’ajuntament (cens de 1995). 

 

L’orografia de tot el municipi és molt suau. La vall del riu Sió travessa el terme en direcció est-

oest aproximadament per la zona central. Al nord del Sió, el territori està lleugerament inclinat 

cap el sud amb el pendent força regularitzat on només cal destacar alguns petits ressalts 

rocosos amb tendència a donar una morfologia en “cuestas”. Al sud del riu Sió hi ha diverses 

petites serretes d’orientació paral·lela al curs del riu. La major d’aquestes és la serra de les 

Quadres que fa de límit entre la Ribera del Sió i el Pla d’Urgell. 

 

La major part de l’any, el riu Sió té un cabal molt baix. Tanmateix, durant episodis de pluges pot 

assolir cabals grans. La resta de valls del terme municipal presenten una funcionalitat gairebé 

nul·la. 

 

El clima és de tipus semiàrid segons l’índex d’humitat de Thornwaite. La precipitació mitjana 

anual és entre els 400 i els 450 l/m2, amb els màxims a la primavera i a la tardor. 
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1.3 Marc geològic 
 

 

 

L’àrea estudiada se situa la Depressió Central Catalana. Aquesta és una conca d’avantpaís 

respecte la serralada dels Pirineus que es va omplir durant el Paleogen amb materials 

procedents dels marge nord (Pirineus) i, en menor grau, del marge sud (Serralades 

Costaneres). El gruix de sediments paleogens és de diversos milers de metres i litològicament 

són roques detrítiques, carbonatades i evaporítiques. El municipi de Montgai està situat 

relativament proper al marge nord de la conca en una zona de la sedimentació paleogena 

marginal-distal on dominaven els dipòsits molàssics de fàcies distal, carbonatats lacustres o 

evaporítics. 

 

A l’interior de la conca els estrats es disposen segons dos sistemes de plegament que són 

producte dels esforços tectònics i/o de l’activitat halocinètica de les roques evaporítiques del 

subsòl. Un sistema de plegament té l’eix en direcció aproximada O-E i l’altre en direcció SO-

NE. Al terme municipal de Montgai les capes presenten cabussament monoclinal cap al nord 

corresponent al flanc nord de l’anticlinal de Bellmunt d’Urgell i al flanc sud del sinclinal 

d’Agramunt. En el nucli de l’anticlinal hi afloren guixos de la formació Barbastre que cap els 

flancs passen a dipòsits d’argiles i gresos de fàcies molàssica i a calcàries o margues 

assimilables a les de la formació Tàrrega. 

 

 

1.3.1 Substrat rocós 
 

 

El substrat rocós de tot el municipi són roques sedimentàries detrítiques, carbonatades o 

evaporítiques de l’Oligocè o Eocè. Aquestes es van sedimentar per aportaments de 

procedència nord de les darreres fases de rebliment de la Depressió Central. La disposició dels 

estrats és monoclinal amb cabussament suau cap al nord corresponent al flanc nord de 

l’anticlinal de Bellmunt d’Urgell i al flanc sud del sinclinal d’Agramunt. 

 

Litològicament, és una alternança de gresos, lutites, calcàries, margues i guixos corresponents 

a les formacions clàssicament anomenades Molasses d’Urgell/Solsona, Calcàries de Tàrrega, 

Guixos de Barbastre i complex lacustre de Sanaüja/Torà. 
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El mapa geològic de síntesi a escala 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya diferencia 

les següents unitats. A continuació del títol de cada unitat s’ha posat l’epígraf que li correspon 

en el mapa 1:50.000 

 

 
Lutites i gresos de la molassa d’Urgell (POmgc3) 
Lutites vermelloses i ocres que intercalen capes de gresos de gra mitjà i microconglomerats. 

Els gresos s’organitzen en nivells de fins a 5 metres de potència. Els trams 

microconglomeràtics presenten morfologies canaliformes amb granoclassificació positiva i s’hi 

observen superfícies de reactivació i d’acreció lateral, així com estratificació encreuada en solc i 

planar. La unitat s’ordena de forma grano i estratocreixent i s’interpreta com a fàcies de plana 

d’inundació amb nombrosos paleocanals meandriformes. 

 
Nivells de calcàries (POmc1) 
Calcàries micrítiques i dolmicrites amb intercalacions de margues grises i llims carbonatats. 

Presenten aspecte taulejat i laminat amb superfícies d’estratificació planes. Es troba intercalada 

en la unitat POlc i correspon lateralment a les calcàries de Tàrrega. La potència és de fins a 50 

metres. Són dipòsits palustres-lacustres sedimentats en períodes d’inundació de la plana 

al·luvial. 

 
Lutites vermelloses de fàcies molàssica distal del flanc nord de l’anticlinal de Bellmunt 
d’Urgell (POlc) 
Argiles de color vermell i groc amb nivells de margues grises. S’intercalen capes de gresos i 

calcàries de 20 a 30 centímetres de potència i ocasionalment nivells de lignits. S’interpreten 

d’ambient sedimentari al·luvial distal.  

 
Lutites grisenques distals amb intercalacions carbonatades (POlgm) 
Lutites i margues de colors ocre i gris amb intercalacions de capes de gresos i calcàries. 

Ambient sedimentari al·luvial distal. 

 
Margues i calcàries (POmg) 
Margues i calcàries margoses amb intercalacions de capes de gresos i localment 

microconglomerats. Les capes de gresos contenen un alt percentatge de feldspats i a sostre 

sovint es desenvolupen paleosòls. Les calcaries són micrítiques i presenten intercalacions de 

margues i argiles llimoses. Ambient sedimentari fluvial distal. 
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Sorres i lutites de progradació deltaica (PEOglm) 
Gresos, lutites vermelles i margues. Els gresos són de gra fi a mitjà i formen cicles estrato i 

granocreixents de 1 a 6 metres de potència. A la base dels cicles hi ha argiles vermelles. 

S’interpreten com a barres de desembocadura deltaiques que descarreguen en un medi 

lacustre. Formen part del complex lacustre de Sanaüja. 

 
Margues, gresos i guixos (PEOx) 
Margues grises i vermelles, gresos i nivells de guixos. Ambient sedimentari lacustre. 

 
Margues, guixos i lutites tipus formació Barbastre (PEOmlx) 
Margues, argiles, llims i guixos. Els llims presenten laminació encreuada o paral·lela. Hi ha 

algunes crostes ferruginoses en els nivells de gresos. Al flanc meridional de l’anticlinal de 

Bellmunt d’Urgell passa lateralment a la unitat PEOx. La potència és d’uns 17 metres. Són 

dipòsits d’àrees molt distals de ventalls al·luvials en transició cap a zones marginals de llac salí. 

 
Lutites de fàcies molàssica distal del flanc sud de l’anticlinal de Bellmunt d’Urgell (POlg) 
Limolites calcàries i lutites vermelles amb intercalacions de capes de gresos i conglomerats. 

Aquesta unitat presenta més intercalacions conglomeràtiques que la unitat POmg. És 

correlacionable amb la formació molassa de Solsona. Correspon a un ambient sedimentari 

fluvial distal. 

 
Margues grises del complex lacustre de Sanüja-Torà (POml) 
Margues grises i blaves amb lutites calcàries finament laminades i calcàries amb nivells 

d’estromatòlits i oncòlits. També contenen nivells de guixos i lignits. És correlacionable amb el 

complex lacustre de Sanaüja. 

 

 

A la zona delimitada al voltant del nuclis de Montgai i Butsènit s’ha efectuat una cartografia 

geològica de més detall a escala 1:5.000 (veure plànol 5). En aquesta s’ha diferenciat dos tipus 

de substrat rocós que s’han anomenat Plg i Pclg. La unitat Plg està constituïda per lutites i 

gresos i correspon a part de la unitat Pomgc3 de la cartografia geològica a escala 1:50.000. La 

unitat Pclg que és similar a la anterior però amb intercalacions de trams de calcàries de gruix 

mètric corresponents a la unitat Pomc1 de la cartografia geològica a escala 1:50.000. 
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Unitat Plg 
 
Intercalació de lutites i gresos. Les lutites són de color vermellós o ocre, generalment són 

llimoses i tenen un comportament poc plàstic. Inclouen filades de sorres de gra fi a mitjà i 

alguna graveta ocasional. Els gresos són de gra mitjà a groller i es disposen en nivells 

lenticulars tipus paleocanal o en nivells tabulars de continuïtat lateral hectomètrica. El grau de 

cimentació és sempre elevat i presenten estratificació encreuada que no actua de pla preferent 

de trencament. 

 

Presenten abundants diàclasis o esquerdes subverticals amb espaiat entre elles d’alguns 

decímetres a 2 o 3 metres que tenen tendència a individualitzar blocs d’alguns dm3 de volum. 

 

Ocasionalment, inclouen algun nivellet de calcàries micrítiques o margoses de potència inferior 

als 50 cm. En el reconeixement de camp, no s’hi ha detectat afloraments de guixos, tanmateix, 

la presència de nivellets de guixos no es pot descartar. 

 

S’interpreten com a dipòsits de fàcies molàssica distal corresponents a un ambient fluvial amb 

constants migracions laterals dels canals. 

 

 
Unitat Pclg 
 

Intercalació de calcàries, limolites i gresos. La sèrie està dominada per les limolites 

vermelloses, grises o ocres lleugerament sorrenques que intercalen trams de calcàries de 

potència entre 5 i 15 metres. Les limolites tenen un comportament poc plàstic i inclouen 

nivellets de sorres fines o de calcàries margoses. Els trams calcaris estan constituïts per 

calcàries taulejades en bancs de gruix d’ordre centimètric amb màxim d’uns 30 centímetres 

amb lutites carbonatades de color gris entre ells. Litològicament són calcàries micrítiques, 

dures, cohesives i afectades per algunes esquerdes o diàclasis subverticals.  

 

 

 

La menor erosionabilitat dels trams de calcàries o dels nivells de gresos respecte la resta de 

litologies del substrat condiciona fortament la morfologia del paisatge i el tipus de vessants. A la 

meitat sud del terme municipal, on el cabussament dels estrats és major, els nivells durs de 

calcàries formen diverses petites serretes de direcció est-oest. A la meitat nord, on el 
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cabussament dels estrat es més baix i no hi trams remarcables de calcàries, el paisatge té un 

aspecte lleugerament escalonat amb les feixes de conreu resseguint els límits dels nivells més 

resistents a l’erosió. 

 

 

1.3.2 Formació superficial 
 

La formació superficial del terme municipal de Montgai presenta un gruix generalment escàs, 

tot i que la seva extensió en planta és considerable. A la cartografia geològica MAGNA a escala 

1:50.000 diferencia les següents unitats: 

 

 
Unitat Qt0-1 
Llims, sorres i gravetes del fons de vall del riu Sió i dels fondos afluents d’una certa entitat. 

 
Unitat Qt1 
Llims, sorres i gravetes de les terrasses del riu Sió. Al terme municipal de Montgai només s’han 

conservat uns petits retalls d’una terrassa uns 5 metres per sobre del nivell fluvial actual al nord 

del poble de Montgai. 

 
Unitat Qr 
Llims sorrencs poligènics dels fons de vall de fondos d’ordre menor. Se situen al fons de petites 

valls de direcció nord-sud a la serra de les Quadres,  

 
Unitat Qga 
Argiles ocres i vermelloses que engloben nivells de graves discontinus. També hi ha petits 

nivells calcaris intercalats. S’interpreten com a glacis d’acumulació de gran extensió i de 

pendent molt suau. Només afloren a l’extrem sud del terme municipal de Montgai. 

 

 

A la zona delimitada al voltant del nuclis de Montgai i Butsènit s’ha efectuat una cartografia 

geològica de més detall a escala 1:5.000 (veure plànol 5). En aquesta s’ha diferenciat 4 tipus 

de dipòsits de formació superficial aquests són: els dipòsits de fons de vall del riu Sió, les 

terrasses del riu Sió, els dipòsits de fons de vall d’ordre menor i els dipòsits de vessant.  
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Dipòsits de fons de vall del riu Sió 
 
Durant el reconeixement de camp, no s’ha localitzat aflorament d’aquesta unitat. Per correlació 

amb zones properes on si són observables, s’interpreta que estan constituïts per una 

intercalació de llims molt sorrencs amb abundants filades de sorres de gra fi a mitjà i algunes 

gravetes amb matriu sorrenca. La litologia dels clasts és exclusivament calcàries i gresos 

subarrodonits, el grau de cimentació és gairebé nul i el comportament és molt poc plàstic.  

 

 
Terrasses del riu Sió 
 
A ambdós marges del riu Sió entre Montgai i Butsènit, hi ha uns petits retalls de terrasses 

quaternàries elevats uns 5 metres respecte la plana fluvial actual. No s’hi ha detectat cap 

aflorament, però s’interpreta que les seves característiques són molt similars a les de la unitat 

anterior, potser amb una major proporció de gravetes calcàries poc rodades. La seva 

morfologia està molt esborrada per l’explanació agrària dels terrenys. 

 

 
Dipòsits de fons de vall d’ordre menor 
 
Tots els fons de vall del terme municipal presenten la típica morfologia de fons pla 

característica d’aquest sector de la depressió Central Catalana. Litològicament són llims 

sorrencs marrons amb gravetes subanguloses disperses de gresos o calcàries . Tenen aspecte 

massiu i un comportament molt poc plàstic. Cap els marges de les valls passen lateralment a 

dipòsits col·luvials o sòls. 

 

 
Dipòsits de vessant 
 
La major part dels vessants no presenten acumulacions de formació superficial importants. 

Dominen els vessants amb sòls discontinus i de potència reduïda, encara que localment poden 

assolir gruixos d’ordre mètric. Litològicament, són llims marrons molt sorrencs amb abundant 

graveta angulosa de gresos i calcàries. Gairebé tots els vessants presenten el pendent ben 

regularitzat per la formació superficial o bé estan escalonats en feixes pel conreu de cereals. 
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2 ANÀLISI DE LA PERILLOSITAT 
 
 

2.1 Antecedents històrics o documentals 
 
 
Prèviament al reconeixement de camp, s’ha consultat la informació disponible d’informes, 

cartografies i altres realitzats anteriorment per RSE Aplicaciones Territoriales així com de les 

dades bibliogràfiques a les que s’ha tingut accés. 

 

Al conjunt del terme municipal de Montgai, no s’ha tingut constància documental que en el 

passat s’hagin desenvolupat processos d’inestabilitat de vessants, ni d’esfondraments, ni 

dipòsits de cons de dejecció. 

 

 

2.2 Anàlisi del terme municipal 
 

Litològicament, els materials del substrat rocós i de la formació superficial són poc susceptibles 

de desenvolupar moviments de massa. Per altra banda, la major part del terme municipal 

presenta pendents baixos o molt baixos. 

 

Aquest fet es posa de manifest en el mapa d’anàlisi prèvia de la perillositat o de susceptibilitat 

efectuat, on s’ha relacionat la litologia i el pendent del terreny per analitzar la possibilitat de 

desenvolupament de moviments de massa (veure taula 1 i plànol 4) Gairebé la totalitat del 

terme municipal de Montgai presenta una susceptibilitat per moviments de massa molt baixa o 

baixa. Tanmateix, en alguns vessants de major pendent determinats per ressalts de capes de 

gresos o calcàries es podria arribar a un grau de susceptibilitat mitjà pels possibles 

despreniments de blocs o bolcades que generalment quedarien al peu dels vessants ja que el 

pendent no és suficient per arribar més enllà. 

 

Pel que fa a la possibilitat d’esfondraments cal considerar la presència de nivells de guixos en 

especial a la meitat sud del terme municipal de Montgai. Tanmateix, els nivells de guixos són 

poc potents i no s’ha detectat dolines o esfondraments durant la interpretació amb la fotografia 

aèria.  

 

En quan als cons de dejecció o d’altres dipòsits al·luvials de característiques torrencials, no 

s’ha constatat la seva existència.  
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>45º 35º-45º 30º-35º 20º-30º 10º-20º 6º-10º <6º

Despreniments, Bolcades Mitjana

Despreniments, Bolcades Alta Mitjana

Despreniments, Bolcades, 
Lliscaments translacionals Alta Mitjana

Qr, Qt0-1, Qt1, POmgc3, POmc1, 
Polc, Polgm, Pomg, PEOglm, PEOx, 

PEOmlx, Poml

Despreniments, Bolcades, 
Lliscaments translacionals i 
rotacionals, fluxos

Alta Mitjana

Lliscaments rotacionals, 
fluxos Alta Mitjana Baixa a moderada

Unitat litològica Tipologia Moviment
Pendent del Terreny

Baixa a moderada

Baixa a moderada

Baixa a moderada

Baixa a moderada

 

Taula 1: Matriu de relació de la susceptibilitat de desenvolupament de moviments del terreny amb la litologia, la 
tipologia de moviment i el pendent del terreny.  
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2.3 Anàlisi de l’àrea al voltant dels nuclis de Montgai i Butsènit 
 

 

La major part de la zona estudiada presenta una morfologia molt suau amb vessants de poca 

alçada i inclinació. El principal element del paisatge és el riu Sió que travessa l’àrea d’estudi en 

direcció est-oest. 

 

Al nord del riu Sió, el territori té un aspecte suaument escalonat seguint els nivells de gresos 

més resistents a l’erosió que la resta de la sèrie. Al sud del riu Sió, el paisatge és similar però 

amb alguns relleus més marcats al sud de Montgai condicionats per trams de calcàries. 

 

En general, els vessants no presenten una inclinació susceptible d’afavorir les inestabilitats, en 

principi només s’estima que hi ha una certa possibilitat als petits ressalts associats a les capes 

de major resistència a l’erosió. A continuació s’inclou un recull d’aquests llocs. 

 

 
Camí Vell de Montgai a Butsènit a la sortida oest de Butsènit. 
 

A la cuneta nord del camí aflora un tram de gresos de gra mitjà a groller ben cimentats. Estan 

estratificats en bancs poc marcats d’entre 20 i 80 centímetres de gruix per on tenen tendència a 

trencar-se. També presenten algunes diàclasis subverticals d’espaiat d’ordre mètric entre elles. 

Entre l’estratificació i el diaclasat s’individualitzen blocs de geometria planar amb un gruix 

inferior a 1 metre i volum entre 1 i 4 m3. Per sota del tram de gresos hi ha una intercalació de 

nivellets de limolites, limolites sorrenques i gresos de més fàcil erosionabilitat. Puntualment, 

s’ha observat alguns punts amb un lleuger descalçament per erosió de la base del tram de 

gresos. 

 

S’observen nombrosos blocs de volum d’alguns metres cúbics despresos que han lliscat uns 

pocs metres per sobre del ressalt fins la seva base, o bé que han quedat a mitja vessant sense 

poder lliscar més donada l’escassa inclinació. També s’ha localitzat algunes masses 

individualitzades per l’estratificació i el diaclasat. Aquestes generalment tenen la base ben 

assentada i s’estima molt poc probable el despreniment o lliscament de blocs. En tot cas, 

aquests difícilment poden lliscar o rodolar pel vessant. El camí Vell de Montgai a Butsènit se 

situa a la base del ressalt i marcaria el límit màxim d’abast dels possibles lliscaments o 

rodolaments de blocs. 
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Fotografia 1 Montgai des del sud-oest, camí vell de Montgai a Butsènit. 

 

 

 

Fotografia 2 Diversos blocs caiguts al marge nord del camí de Montgai a Butsènit. 
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Fotografia 3 Nivells de gresos amb la base parcialment descalçada al marge nord del Camí Vell de Montgai a 
Butsènit. 

 

 

 
Diversos ressalts rocosos al nord de Butsènit 
 
En aquesta zona el substrat rocós està constituït per una alternança de trams de limolites 

sorrenques poc plàstiques i nivells de gresos de gra mitjà a groller ben cimentats amb 

morfologia canaliforme. Els nivells de gresos tenen una potència entre els pocs decímetres i un 

màxim d’uns 7 o 8 metres. Els nivells més gruixuts donen diversos ressalts rocosos que 

destaquen en el paisatge per la seva menor erosionabilitat.  

 

Al nord de la Granja del Morell hi ha un petit turó allargassat en direcció NE-SO. El seu cim és 

més o menys pla i forma part de la superfície estructural modelada en gresos que s’estén més 

al nord-est cap a la zona dels Escanyimars. Els seus vessants estan ben regularitzats i 

recoberts de formació superficial tipus sòl de poc gruix. El nivell de gresos del cim té una 

potència d’uns 3 a 4metres i està estratificat en bancs de gruix d’ordre decimètric. Presenta 

algunes diàclasis subverticals que individualitzen diversos blocs de pocs metres cúbics de 

volum. El cabussament és gairebé horitzontal, la base del nivell està ben assentada i no s’hi 

observen descalçaments remarcables. Hi ha alguns blocs de volums baixos despresos al 
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voltant que actualment estat fixats per la vegetació i la formació superficial. La possibilitat de 

nous despreniments o lliscaments és molt baixa donada la poca inclinació del vessant 

 

 

 

Fotografia 4 Ressalt rocós al nord de la granja Morell 

 

Al nord-oest de Butsènit hi ha diversos petits ressalts rocosos de direcció NE-SO que 

corresponen a capes de gruix d’ordre mètric de gresos ben cimentats. Aquests fan de límits 

naturals entre els camps i estan recoberts per marges amb vegetació arbustiva amb clapes 

d’aflorament rocós entre mig. Hi ha alguns blocs caiguts als cultius o camins que del peu dels 

nivells. També s’observen alguns blocs individualitzats per esquerdes però ben assentats i amb 

la base sense descalçar. 
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Fotografia 5 Vessant al nord de Butsènit 

 

 

Fotografia 6 Marge amb petits despreniments de blocs al sud de la granja del Tomasó 
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Entrada Est de Butsènit  
 

Al marge nord de la carretera a l’entrada est de Butsènit aflora un nivell d’uns 80 centímetres 

de potència de gresos de gra mitjà ben cimentats. Presenta diàclasis de cabussament 

subvertical i alguns trams amb la base lleugerament descalçada. S’observen alguns blocs 

parcialment aïllats i altres caiguts al peu del nivell. Aquests queden acumulats just a la base del 

ressalt sense possibilitats de moviments majors ja que el terreny és pla (feixa de conreu o 

carretera d’accés a Butsènit) 

 

 

 

 

Fotografia 7 Marge a l’entrada est de Butsènit al nord de la carretera d’accés al poble. 
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Fotografia 8 Blocs despresos al peu d’un nivell de gresos al marge nord de la carretera d’accés a Butsènit des de 
l’est. 

 

 
Vessant sud del poble de Butsènit 
 
Butsènit està situat sobre un petit turó al marge nord del riu Sió. El turó està constituït per un 

tram de gresos amb lleuger cabussament cap el nord. Al vessant sud del turó hi ha un petit 

ressalt, la resta de vessants són suaus i de pendent ben regularitzat o escalonat per feixes de 

conreu. 

 

Al sud i sud-oest de l’església de Butsènit hi ha un ressalt d’uns 5 a 10 metres d’alçada on hi 

aflora un tram de gresos (A als plànols 5 i 6). Litològicament, són gresos de gra mitjà a groller 

amb grau de cimentació elevat. Presenten laminació encreuada poc marcada per on no tenen 

tendència a trencar-se. El tram té algunes discontinuïtats internes però també són poc 

marcades. La base del nivell de gresos no és observable en cap punt i sempre està ben 

assenta sense que s’observin zones amb descalçament. S’observen algunes diàclasis de 

cabussament gairebé vertical, de qualsevol direcció i amb espaiat entre elles d’ordre mètric, 

que poden individualitzar blocs d’alguns metres cúbics. 
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Actualment, ja hi ha força construccions sobre o al peu del ressalt. En alguns trams s’ha 

construït un mur que el recobreix, com per exemple al peu de l’església. En altres les cases 

arriben fins el límit del ressalt, o bé el l’engloben totalment. 

 

Durant el reconeixement de camp s’ha detectat al menys un bloc individualitzat de grans 

dimensions amb una diàclasi posterior, el qual aparentment està estabilitzat, la resta de 

possibles blocs estan ocultats per les edificacions existents, i per tant no és possible la seva 

observació. Cal indicar que “a priori” les estructures ja construïdes haurien de tenir una 

tendència a afavorir l’estabilitat dels blocs i del vessant. Tanmateix, donada la inclinació del 

escarpament, caldria fer un seguiment periòdic de l’evolució del vessant, així com prendre les 

mesures necessàries en les actuacions que s’efectuïn per no induir inestabilitats i que els 

estudis geotècnics previs, o bé durant l’execució de les actuacions s’avaluï la necessitat de 

prendre mesures d’estabilització. 

 

 

 

Fotografia 9 Vessant sud de Butsènit 
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Fotografia 10 (dalt): Detall del 
vessant sud de Butsènit 

Fotografia 11 (esqu.): Vessant 
al peu de l’església de Butsènit. 
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Al sud-oest de la granja Flix 
 

En aquesta zona hi ha un petit ressalt de direcció est-oest constituït per un tram de menor 

erosionabilitat que aflora al marge oest del camí. Aquest tram és una intercalació de nivells de 

gruix centimètric a decimètric de limolites sorrenques vermelloses i gresos de gra fi a mitjà. La 

sèrie culmina amb un nivell monoepisòdic d’uns 50 a 80 centímetres de potència de gresos 

microconglomeràtics molt ben cimentats. El grau d’erosionabilitat d’aquest darrer nivell és molt 

menor que el de la resta de la sèrie i té tendència a donar una morfologia de balma amb la 

base descalçada.  

 

L’espaiat entre les diàclasis i el gruix de l’estrat superior de gresos permeten la individualització 

i caiguda al peu de blocs de gresos d’un màxim d’uns 0,5m3 de volum. Els blocs caiguts queden 

al marge nord del camí, o com a molt el travessen i arriben al peu d’un altre petit ressalt que hi 

ha al marge sud del camí. 

 

 

 

Fotografia 12 Blocs individualitzats i caiguts al peu d’un nivell de gresos al sud-oest de la Granja Flix. 
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Fotografia 13 Blocs caiguts i morfologies de balma al sud-oest de la granja Flix. 

 

 

 

 
Turons entre el riu Sió i la Carretera al nord-est de Montgai 
 

En aquesta àrea hi ha dos turons molt suaus amb el cim a uns 290 metres d’alçada sobre el 

nivell del mar. Al cim d’aquest turons hi aflora un nivell de gresos ben cimentats i resistents a 

l’erosió. Aquest nivell presenta una marcada morfologia lenticular, de forma que als llocs on és 

més gruixut té tendència a permetre el manteniment de turons relicte.  

 

Al turó de l’est (cota 290) el nivell de gresos té una potència d’entre 1 i 3 metres. Presenta la 

base ben assentada i està afectat per diàclasis de cabussament subvertical que delimiten blocs 

d’entre 5 i 12 m3 de volum. A la cara sud del turó hi ha alguns blocs caiguts al peu del nivell o 

fins a mitja vessant amb volums de fins a una desena de m3. S’estima possible la mobilització 

dels blocs de mitja vessant o el despreniment de nous blocs des del nivell de gresos, encara 

que amb un abast com a màxim fins el peu del vessant ja que el pendent és suau. 
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Fotografia 14 Turó cota 290 m entre Montgai i Butsènit des de l’est. 

 

 

Fotografia 15 Turó cota 290 m entre Montgai i Butsènit des de l’oest 
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Al turó de l’oest (cota 291) hi ha una situació similar a la de l’anterior turó, encara que el gruix 

del nivell de gresos és inferior als 2 metres i no hi ha grans blocs despresos al peu del nivell. 

S’estima possible la caiguda de blocs d’alguns dm3 de volum que només poden tenir un 

desplaçament fins el peu del nivell ja que el pendent és molt suau. 

 

 

 

Fotografia 16 Turó cota 291 entre Montgai i Butsènit des del sud-est. 

 

 
Serra l’est del cementiri de Montgai 
 
A l’est del cementiri de Montgai hi ha una petita serreta allargada en direcció est-oest on hi ha 

la depuradora. Aquesta és un relleu producte de la menor erosionabilitat d’un tram 

d’intercalació de calcàries micrítiques, limolites i alguns gresos de gra fi. 

 

Els vessants tenen el pendent ben regularitzat i generalment recobert per una capa de pocs 

decímetres de gruix de sòls o dipòsits col·luvials. Els estrats de calcàries tenen un gruix inferior 

als 30 centímetres i per tant no és possible la individualització de blocs de dimensions 

remarcables. Només s’ha detectat alguns blocs de pocs dm3 de volum caiguts al peu dels 

marges dels camins o de les feixes de conreu. 
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Fotografia 17 Serra del cementiri de Montgai des del sud 

 

 

 

Fotografia 18 Detall del tram calcari de la serra a l’est del cementiri de Montgai. 
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La resta de vessants de l’àrea d’estudi tenen pendents baixos, ben regularitzats o escalonats 

en feixes de conreu. En ells no s’hi ha detectat cap indici d’inestabilitat. Es, per tant, poc 

previsible el desenvolupament de fenòmens d’inestabilitat natural a l’àrea delimitada al voltant 

dels nuclis de Montgai i Butsènit, tot i que no es descarta el desenvolupament de fenòmens de 

perillositat baixa associats a ressalts de capes dures. 

 

Pel que fa a la possibilitat d’esfondraments, a l’àrea d’estudi no s’ha detectat la presència de 

roques susceptibles de patir dissolució ni s’ha observat cap indici d’esfondraments antics. 

Tanmateix, no es pot descartar la presència de nivellets de guixos com els de la zona sud del 

terme municipal. 

 

En quan als cons de dejecció o d’altres dipòsits al·luvials de característiques torrencials, no 

s’ha constatat la seva existència a l’àrea delimitada al voltant dels nuclis de Montgai i Butsènit.
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3 RECOMANACIONS 
 
 
 
 
 
En general, la competència del substrat rocós, el baix cabussament dels estrats, l’escassa 

funcionalitat dels fons de vall, el poc gruix de la formació superficial i la regularització o 

escalonament en feixes dels vessants no afavoreixen la presència de fenòmens naturals 

potencialment destructius. En tot cas, els informes geotècnics pertinents per a futures noves 

construccions, hauran d’adequar-se en cada cas concret per tal d’evitar possibles afeccions, 

especialment prop dels ressalts rocosos  

 

Únicament, cal destacar que es recomana fer un seguiment periòdic del vessant sud del nucli 

de Butsènit on les construccions actuals estan situades sobre un ressalt rocós de 5 a 10 metres 

d’alçada. Així com prendre les mesures necessàries en les actuacions que s’efectuïn per no 

induir inestabilitats i que els estudis geotècnics previs, o bé durant l’execució de les actuacions 

s’avaluï la necessitat de prendre mesures d’estabilització.  

 

 

Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, cal tenir en compte les 

següents recomanacions: 
 

– Realització d’un estudi geotècnic per a les edificacions de nova construcció, d’acord 

amb les directrius actuals de norma de construcció EHE de formigó estructural 

(Article 4.1). 

– Cal prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució 

d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’esllavissades o 

despreniments. 
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