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When you make the finding yourself 

even if you’re the last person on Earth to see the light

you’ll never forget it.

Carl Sagan
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Resum

En aquest treball s'analitzen els possibles problemes de contaminació existents a la conca de la riera

de  Tossa  (Girona)  que  seran  detectats  mitjançant  la realització  d'un  anàlisis  geoquímic

multielemental  dels  sediments  de  la  xarxa  de  drenatge.  També  es  detecten  les  variacions  del

contingut en elements traça generat pels diferents tipus de litologies.

Les feines necessàries a l'hora de realitzar aquest projecte son: recollida de mostres de sediments de

la  xarxa  de  drenatge,  tractament  de  les  mostres  al  laboratori,  realització  d'anàlisis  químics,

tractament  estadístic  univariant  i  multivariant  dels  resultats,  realització  de mapes  d'anomalia  i

discussió e interpretació dels resultats obtinguts. 

Es detecten valors anòmals en determinats elements traça i de diverses associacions d'elements.

Aquestes  associacions  es  deuen  a  factors  litològics i  mineralògics.  No s'observa  contaminació

deguda a elements antròpics. 

Abstract

In this work there are discussed the possible pollution problems existing in the Tossa river basin

(Girona)  which  will  be  detected  by  performing  a  multi-element  geochemical  analysis  of  the

sediments of the drainage system. Variations on the content of trace elements generated by the

various lithologies is also detected. 

The works required to perform this project are: collection of sediment samples from the drainage

system,  treatment  of  samples  at  laboratory,  performance  of  chemical  analysis,  univariate  and

multivariate  statistical  treatment  of  results,  performance  of  anomaly maps  and  discussion  and

interpretation of the results. 

There are detected some anomalous values of certain trace elements and several associations of

elements. These associations are due to lithological and mineralogical factors. It's not observed any

pollution from anthropogenic elements.



Sumari

1. Introducció................................................................................................................................1

2. Objectius...................................................................................................................................3

3. Antecedents d'estudis a la zona................................................................................................5

4. Característiques fisiogràfiques de la conca de la riera de Tossa...............................................7

4.1. Situació geogràfica............................................................................................................7

4.2. El relleu.............................................................................................................................8

4.3. Clima.................................................................................................................................8

4.4. Vegetació...........................................................................................................................9

4.5. Usos del sòl......................................................................................................................10

5. Situació geològica de la conca de la riera de Tossa................................................................12

5.1. Marc estratigràfic-estructural...........................................................................................12

5.2. Marc litològic...................................................................................................................12

5.3. Història geològica............................................................................................................16

5.4. Marc metal·logenètic i activitats extractives...................................................................18

6. Anàlisi geomorfomètric de la conca hidrogràfica..................................................................20

6.1. Característiques de la riera de Tossa i els seus afluents...................................................20

6.2. Morfometria de la conca de la riera de Tossa..................................................................20

6.2.1. Propietats lineals.....................................................................................................21



6.2.1.1. Ordre de la conca...........................................................................................21

6.2.1.2. Magnitud de Shreve.......................................................................................23

6.2.1.3. Relació de bifurcació (Rb).............................................................................24

6.2.1.4. Longitud dels trams, relació de longitud.......................................................24

6.2.1.5. Longitud del curs principal i longitud de la conca........................................25

6.2.1.6. Equivalent vectorial.......................................................................................25

6.2.2. Propietats superficials.............................................................................................26

6.2.2.1. Superficie de drenatge. Divisòria d'aigües. Densitat de drenatge.

Constant de manteniment del canal. Distància d'escolament..........................26

6.2.2.2. La forma de la conca. Relació d'elongació. Índex de compacitat.

Circularitat......................................................................................................28

6.2.2.3. Coeficient de torrencialitat.............................................................................29

      6.2.3.  Propietats de relleu................................................................................................30

6.2.3.1. Amplitud de relleu. Relació de relleu. Coeficient de rugositat......................30

6.2.3.2. Pendent de la conca. Perfil longitudinal........................................................31

7. Mostreig..................................................................................................................................33

7.1. Localització dels punts de mostreig................................................................................33

7.2. Recollida de mostres de camp.........................................................................................37

7.3. Tractament de les mostres de camp.................................................................................40

7.3.1. Fonament i objectiu................................................................................................40

7.3.2. Procediments..........................................................................................................40

7.3.3. Granulometries.......................................................................................................41

8. Anàlisis químics.....................................................................................................................45

8.1. Mètodes d'anàlisi químic.................................................................................................45



8.2. Resultats obtinguts...........................................................................................................46

8.3. Límit de detecció.............................................................................................................47

8.4. Fiabilitat i precisió dels anàlisis químics.........................................................................47

9. Tractament estadístic i gràfic dels resultats............................................................................53

9.1. Tractament estadístic univariant......................................................................................53

9.1.1. Lleis de distribució de resultats..............................................................................54

9.1.2. Determinació dels fons i dels llindars d'anomalia..................................................57

9.1.3. Anàlisi element a element i mapes d'anomalies.....................................................59

9.2. Tractament estadístic bivariant........................................................................................62

9.3. Tractament estadístic multivariant...................................................................................64

9.3.1. Anàlisi de components principals. Descripció........................................................64

9.3.2.  Anàlisi de components principals. Desenvolupament...........................................65

9.3.3. Component 1..........................................................................................................70

9.3.4. Component 2..........................................................................................................72

9.3.5. Component 3..........................................................................................................74

9.3.6. Component 4..........................................................................................................76

10. Discussió de resultats i conclusions.......................................................................................78

Annex I. Ordres dels trams de torrent o de riera de la xarxa hidrogràfica.........................................83

Annex II. Descripció detallada de les mostres de camp.....................................................................87

Annex III. Tractament de les mostres de camp. Procediment pas a pas...........................................129

Annex IV. Procediment realitzat a l'assaig granulomètric i fons teòric............................................134

Annex V.  Anàlisis químics. Resultats obtinguts pel laboratori........................................................138

Annex VI. Resum estadístic normal i lognormal del tractament univariant....................................141



Annex VII. Histogrames i gràfics de freqüències acumulades normal i lognormal, 

        descripció detallada i  mapa d'anomalies de cada element...........................................144

Annex VIII. Fonament matemàtic en el que es bassa l'anàlisi de components principals...............239

Bibliografia.......................................................................................................................................242



1. Introducció.

La  finalitat  de  realitzar  un  estudi  geoambiental  en una  conca  hidrogràfica  és  la  detecció  i

localització  de  continguts  anòmals  en  sediments  al·luvials  que  poden  estar  relacionats  amb

possibles mineralitzacions o concentracions de metalls o amb possibles contaminacions antròpiques

(Bello, 2002). 

El mètode que es segueix per a realitzar aquest estudi és mitjançant la prospecció de sediments dels

diferents trams de torrents i rieres que confereixen la xarxa de drenatge de la riera de Tossa. Aquest

és el  mètode òptim pel  reconeixement geoquímic d'àrees ben drenades amb processos d'erosió

actius, ja que una mostra de sediments al·luvials és la que millor sintetitza tots els materials de la

conca d'alimentació per sobre del punts de mostreig. 

Abans d'endinsar-nos en el propi estudi, s'han de tenir clars alguns conceptes primordials, així com:

què significa realitzar un estudi geoambiental? Perquè es duu a terme i com s'executa? Què és una

conca hidrogràfica?  Quines  són les  seves  característiques?  A totes  aquestes preguntes s'intenta

donar resposta als següents apartats. 

L'estudi geoambiental.

El sòl i l'aigua son recursos naturals escassos i també renovables, però en quant al sòl amb períodes

de temps molt llargs, que es veuen afectats cada vegada més per l'activitat antropogènica. 

La política de sòls i aigües contaminades s'ha convertit en una prioritat en països on la contínua

expansió  urbana exigeix  una garantia  de qualitat  tant  per  a la  salut  humana com per  al  medi

ambient. Per aquest motiu sorgeix la necessitat d'elaborar mètodes i procediments que facilitin la

investigació i avaluació de la qualitat del sòl i l'aigua. 

Per avaluar la qualitat del sòl primerament hem de saber quins paràmetres resulten d'utilitat en la

caracterització dels processos de contaminació i com planifiquem la recollida de mostres d'una zona

exposada a possibles processos de contaminació. Aquests paràmetres son: el cost econòmic i la

distribució i quantitat de mostres (Oyarzun, 1991).

Com en qualsevol  activitat  industrial,  un dels paràmetres principals a considerar en l'estudi de

qualsevol procés és l'anàlisi del seu cost econòmic. Queda per descomptat que per a caracteritzar

una zona concreta necessitarem prendre tantes mostres com sigui possible. És per tant necessari

establir un sistema que ens permeti prendre les decisions corresponents a la quantitat de mostres i la

seva distribució, de forma que resulti  representativa del conjunt de l'àrea d'estudi i  ens ajudi a

identificar correctament el focus d'algun tipus de contaminació o anomalia metal·logènica. 
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Sistema de conca hidrogràfica.

Una conca hidrogràfica és un territori drenat per un únic sistema de drenatge natural, és a dir, que

drena les seves aigües al mar a través d'un únic riu, o que aboca les seves aigües a un únic llac. Una

conca hidrogràfica és delimitada per la línia dels cims, també anomenada divisòria d'aigües. L'ús

dels recursos naturals es regula administrativament separant el territori en conques hidrogràfiques, i

de cara al futur les conques hidrogràfiques es perfilen com les unitats de divisió funcionals amb més

coherència, permetent una veritable integració social i territorial per mitjà de l'aigua.

La conca hidrogràfica actua com a un sistema natural  obert,  el  qual depèn de diferents factors

interrelacionats. Per tant, aquest sistema delimitat per la divisòria d'aigües, actua com a un sistema

procés-resposta  autoregulat.  Durant  un  cert  període de  temps  aquest  sistema  arriba  a  assolir

l'equilibri entre tots els seus factors geoambientals. Qualsevol canvi d'alguns dels seus paràmetres,

com podria ser una modificació del  règim pluviomètric,  el  canvi  de l'ús del sòl,  l'aportació de

sediments al·lòctons o modificant els paràmetres hidràulics excavant la llera, produeix una alteració

en el sistema que es tradueix automàticament en una modificació de la dinàmica i la morfologia del

curs fluviotorrencial. Aquesta modificació es produirà per tal d'arribar novament a l'equilibri (Arias

et al, 1992).

      Figura 1.  Esquema d'un sistema de conca hidrogràfica.  Font: Socialesmoriles.blogspot.com, 2014.
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2. Objectius.

En aquest treball s'analitzen els possibles problemes de contaminació existents a la conca de la riera

de Tossa (Girona) que seran detectats mitjançant l'estudi dels sediments de la xarxa de drenatge. 

S'entén  per  contaminació  del  sòl  la  introducció  d'un  element  extern  al  sistema  del  sòl,  o  bé

l'existència d'un nivell  anòmal,  que genera una alteració perjudicial  de la  qualitat  del  medi  en

relació amb el seu ús posterior o amb la seva funció ecològica. 

Per  identificar  els  possibles  problemes  de  contaminació  es  realitza  un  anàlisi  geoquímic

multielemental dels sediments de la xarxa de drenatge. Aquest és un mètode molt útil en quant a la

identificació  d'àrees  anòmales,  tant  a  l'hora  de  detectar  la  seva  relació  amb  possibles

mineralitzacions,  en  zones  on  no  s'han  observat  ocurrències  o  indicis  miners,  com en la  seva

aplicació mediambiental, posant de manifest l'existència de fons geoquímics anòmals produïts per

agents contaminants.

La composició química d'un medi qualsevol depèn fonamentalment de la geologia del substrat rocós

i  de  les  seves  concentracions  minerals,  tant  naturals  com induïdes  per  l'activitat  humana.  Per

diferents processos els elements químics passen a incorporar-se al sòl i als sediments. 

Actualment, el coneixement d'aquesta composició química és objecte principal d'estudi, degut a la

seva incidència en sectors econòmics com les obres públiques, l'explotació de recursos minerals, la

gestió de recursos hídrics, la sanitat, la protecció del medi natural, etc. 

Un cop localitzada la zona contaminada s'ha de localitzar el focus emissor i l'origen d'aquest. La

contaminació  del  sòl  té  fonamentalment  dos  orígens, l'antròpic  i  el  natural.  En  el  primer  cas,

l'activitat humana degrada el sòl com a conseqüència de la sobreexplotació de diverses activitats,

com la agricultura i  ramaderia intensiva, l'ús de determinats pesticides,  les activitats industrials

sense control en l'abocament, etc. El segon tipus de contaminació, la d'origen natural, és deguda a

l'alteració de les roques i minerals que donen origen al propi sòl, per exemple la meteorització de

roques  amb  alts  continguts  d'alguns  elements  com  plom,  crom  o  níquel,  o  inclús  erupcions

volcàniques (Elsom, Derek, 1990). 

Un  cop  localitzada  la  situació  i  l'origen  de  la  contaminació,  es  necessari  elaborar  un  pla  de

correcció, tant si consisteix en descontaminar la zona o en aïllar-la per que no s'expandeixi més i

ningú pateixi danys. 

El treball realitzat ha tingut, a més, els següents objectius concrets:

➢ Estudi de la geologia de la zona en diferents marcs (litològic, estructural, metal·logènic,

etc.).
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➢ Caracteritzar la geomorfologia de la conca

➢ Conèixer les pautes de distribució d'una àmplia gamma d'elements químics.

➢ Identificar, localitzar i analitzar possibles problemes de contaminació.

➢ Detectar  les  variacions  del  contingut  en  elements  traça  generat  pels  diferents  tipus  de

litologies i establir valors de referencia per aquests a partir dels valors de fons.

➢ Coneixement e interpretació de les associacions geoquímiques que expliquen la variabilitat

regional. 

➢ Estimació de l'estat mediambiental de la conca de la riera de Tossa.
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3. Antecedents d'estudis a la zona.

La riera de Tossa és una típica riera mediterrània, de curt recorregut i de cabals molt variables al

llarg de l’any, podent arribar al seu assecatge total en els mesos d’estiu. Igual que passa amb la

majoria  de  rieres,  aquest  assecatge  és  fruit  de  l’escassedat  de  precipitacions  i  de  l’elevada

evapotranspiració d’aquesta època, i es sol veure accentuat per les extraccions que es produeixen en

els pous adjacents a la llera. 

Històricament, les captacions en l'aqüífer de la riera havien resultat suficients per proveir d'aigua al

petit municipi que Tossa havia estat fins aquell moment. No obstant, l'activitat turística va propiciar

el creixement estival de la població i va fer augmentar la demanda d'aigua per sobre del que oferien

els recursos locals, de manera que ja des dels anys 70 es va haver de portar aigua de la conca de la

Tordera per a cobrir l'abastament urbà. 

L'any 1980 es construeix l'estació depuradora d'aigües residuals i l'any 2000 es millora la qualitat de

l'aigua captada a l'aqüífer de la Tordera, aportacions que es veuen completades a partir de la tardor

de l'any 2002 amb les que es realitzen des de la ITAM (Instal·lació de Tractament d'Aigua Marina)

de Blanes. Aquestes instal·lacions han assegurat que la riera de Tossa es veiés deslliurada de les

pressions de la sobreexplotació i de la contaminació, permetent el procés de recuperació que s'ha

observat al llarg d'aquests darrers anys. Aquesta millora ha culminat amb el règim generós de pluges

observat  entre  l’abril  de  2002 i  el  juny de 2004,  així  com en  base a  les  aportacions  d’aigua

regenerada de gran qualitat fetes a través de la bassa del Parc de Sa Riera, que prèviament ja havien

passat  per  un tractament  terciari  en l’EDAR (Estació  Depuradora  d'Aigües  Residuals)  i  per  la

depuració addicional aportada per la seva percolació en el sòl. Així, quan la riera s’asseca i l’aigua

deixa de córrer, les aportacions fetes des de la bassa del Parc retornen un mínim cabal d’aigua a la

riera, la qual aflora en el tram comprès entre el Parc i la zona on la riera arriba a l’entramat urbà de

Tossa  de  Mar.  Aquests  mínims  cabals  permeten  l’existència  de  reservoris  de  fauna

(macroinvertebrats, amfibis, peixos), que recolonitzen el medi amb major facilitat que no pas en el

cas dels trams secs a partir del moment en què arriben les pluges de tardor (Consorci Costa Brava,

2008). 

L'any 2001, va entrar en funcionament una bassa alimentada amb una part de l'aigua regenerada

provinent de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Tossa de Mar. Aquesta bassa es

troba integrada al Parc de Sa Riera de Tossa de Mar com un element paisatgístic d'especial interès

perquè pretén millorar la qualitat de l'aigua residual depurada i, alhora, incrementar la diversitat

biològica del parc, la riera i, en conseqüència, del municipi de Tossa de Mar. 

5



Com a resultat d'aquesta actuació, part de l'aigua regenerada a l'EDAR de Tossa s'infiltra al subsòl i

contribueix de manera significativa a la recàrrega de la riera de Tossa i compensa, almenys en part,

l'extracció  humana d'aigua  del  nivell  freàtic,  ajudant  a  contrarestar  la  intrusió  d'aigua marina.

Aquest  increment  en  l'aportació  d'aigua  tractada  a  la  riera,  juntament  amb  les  actuacions  de

rehabilitació del bosc de ribera promogudes per l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tossa

de Mar, han contribuït, fins ara, a millorar de manera considerable l'estat ecològic de la riera de

Tossa, tot i que caldria continuar en aquesta línia fins a assolir-hi una qualitat bona o molt bona al

llarg tot l'any. 

Dels estudis realitzats a la zona, els de major importància pel fet de ser els únics que s'han realitzat

just  a  la  conca de la  riera  de Tossa són els  realitzats  pel  CERM (Centre  d'Estudis  dels  Rius

Mediterranis). El CERM fa anualment l'avaluació d’estat ecològic de diversos cursos fluvials de

Catalunya.  Aquests  seguiments  inclouen  mesures  de  cabal,  temperatura,  oxigen  dissolt,  pH  i

conductivitat així com l’avaluació de la qualitat de l’aigua a partir dels macroinvertebrats aquàtics i

les diatomees com a bioindicadors fluvials, la caracterització del bosc de ribera i de l’hàbitat fluvial

mitjançant índex específics com l’índex de Qualitat del Bosc de Ribera (QBR) o l’índex d’Hàbitat

Fluvial (IHF). 

Des de l'any 2003, s'impulsa aquest conjunt d'estudis complementaris per avaluar els efectes de la

infiltració  d'aigua  regenerada  sobre  l'ecosistema  fluvial  de  la  riera  de  Tossa.  El  CERM  és

l'encarregat d'avaluar-ne l'estat ecològic a partir del càlcul dels cabals de la riera i la realització

d'algunes anàlisis fisicoquímiques, el bosc de ribera, la comunitat de macroinvertebrats aquàtics i la

de peixos, alguns anys només a la bassa, d'altres també a la riera. 

A partir de l'any 2006, es replanteja l'estudi: es redueix la freqüència de mostreig de l'estat ecològic

de quatre a dues visites l'any però, alhora, s'amplia el nombre de punts a avaluar, arribant fins a la

pròpia desembocadura de la riera. 

A l'any 2008 es realitza l'últim informe anual  d'aquests estudis. Actualment,  el  CCB (Consorci

Costa Brava) col·labora amb el Departaments de Química Analítica de la Facultat de Ciències de la

Universitat de Girona, el Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia de la Universitat

de Barcelona, i amb el Centre d’Estudis de Rius Mediterranis de Manlleu, a fi de documentar aquest

procés de recuperació de la riera de Tossa des de diversos punts de vista, que van des del físic-

químic al microbiològic, passant per l’ecològic.
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4. Característiques fisiogràfiques de la conca de la riera de Tossa. 

4.1. Situació geogràfica.

La conca de la riera de Tossa està situada a la comarca de La Selva (província de Girona). La riera

neix al massís de Cadiretes, al límit dels termes de Vidreres, Caldes de Malavella i Llagostera, i

desguassa al mar Mediterrani pel municipi de Tossa de Mar. La conca de la riera té una superfície

de aproximadament uns 38 km2 i la longitud del tram principal supera els 11 km, el qual discorre

seguint una direcció aproximada NNW-SSE.

Figura 2. Situació geogràfica de la conca de la riera de Tossa. Font: Consell Comarcal de la Selva (www.selva.cat)  i

Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat), 2014.

Es pot accedir  a l'àrea d'estudi  des de la costa per la carretera N-II  i  agafant  posteriorment la

carretera GI-682 o també es pot arribar des de més a l'interior per la carretera C-35, agafant la

sortida 94 i reincorporant-nos a la carretera GI-681, sent aquesta última la opció més recomanable

ja que la carretera GI-681 transcorre en la seva totalitat quasi paral·lelament al curs principal de la

riera de Tossa. 
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4.2. El relleu.

La comarca de la Selva talla les diverses unitats de relleu que componen les Serralades Costaneres

Catalanes: Serralada Litoral, Depressió Prelitoral i Serralada Prelitoral. 

D'aquestes tres unitats de relleu, la més costanera i la única que s'arriba a apreciar en la conca de la

riera de Tossa és la Serralada Litoral. El sector selvatà de la serralada Litoral comprèn la Serra de

Marina i  la serra de l'Ardenya, un conjunt de turons poc enlairats,  però que constitueixen una

autèntica barrera entre la costa i la plana interior del fons de la Depressió de la Selva. La plana

litoral i al·luvial de la Tordera hi separa dos conjunts. Al nord de la Tordera destaca el Puig de les

Cadiretes (512,1m), Puig Ventós (419m), ambdós al límit del Gironès, Montbarbat (311m) i Turó

Rosell (341m). Al sud hi ha l'extrem septentrional de la Serra del Montnegre amb el Montgrós

(442m), al límit amb el Maresme i Vallès Oriental. Aquestes serres acaben al mar formant penya-

segats, que en general són abruptes. En totes aquestes muntanyes dominen les roques granítiques.

D'aquest conjunt, en destaca el Puig de les Cadiretes, ja que és l'únic que s'aprecia a la conca de la

riera de Tossa. Aquest puig està situat al Massís de les Cadiretes, i la seva rellevància resideix en

que és on neix la riera de Tossa, així com gran part dels seus afluents més importants. 

4.3. Clima. 

La Selva és la comarca litoral més humida. En general, gaudeix d'un clima Mediterrani suau amb

afinitat atlàntica, que es caracteritza per una humitat elevada i precipitacions per efecte pantalla de

les muntanyes.

Els estius són secs en el sector costaner, però fresc i plujós en les muntanyes de l'interior, i l'hivern

temperat i una mica més humit, en resum, ni el fred l'hivern ni el calor a l'estiu són extrems. La

temperatura mitjana anual oscil· la entre els 14ºC i els 20ºC. Els mesos més calorosos són juliol i

agost amb temperatures mínimes de 16ºC i màximes de 35ºC, mentre que desembre, gener i febrer

són els més freds, arribant a temperatures mitjanes entre 3ºC i 9ºC.

A més a més, s'han de tenir en compte tota una sèrie de factor determinants del clima Mediterrani,

com són l'efecte pantalla  de la Serralada Litoral,  la  exposició al  sòl  i  la distància i  orientació

respecte al mar. Precisament la orientació respecte al mar i la disposició del relleu condicionen la

penetració de vents humits procedents del mar i el conseqüent augment de la pluviositat, a més a

més, la gran densitat boscosa ajuda a crear un microclima bastant humit en zones de muntanya. 

A la zona de la conca de la riera de Tossa, la presència dels relleus enlairats del Massís de les

Cadiretes, fa que la humitat arrossegada pels vents de llevant provoqui pluges freqüents e intenses

8



durant tot l'any. Aquest fenomen rep el nom de marinada. La marinada és un vent humit, que en

veure's obligat a ascendir quan xoca amb les muntanyes, dóna lloc a la formació de boires que

cobreixen els vessants, sobretot a partir de 800 metres d'altitud. Les precipitacions mitjanes anuals

van dels 700 mm. a la costa als més de 1000 mm als vessant enlairats com el del Massís de les

Cadiretes. La tardor (i més concretament, el mes de Novembre) és l'estació més plujosa, a causa

d'una major freqüència de les llevantades. La presència d'aquestes boires i marinades durant molts

dies d'estiu és la causa que hi creixi una vegetació especial,  pròpia d'indrets molt humits, com

fagedes i rouredes.

4.4. Vegetació.

A causa del clima força humit, la vegetació es caracteritza per la gran extensió dels boscos: alzinars,

suredes, pinedes, rouredes, castanyedes i  fagedes. El  mateix nom de la comarca ja expressa el

predomini d'un paisatge selvàtic o de bosc dens. 

Els  alzinars  i  suredes  serien  els  boscos  naturals  en  els  turons  i  vessants  inferiors  assolellats.

L'alzinar ocupa una extensió important fins el 1.000 metres d'altitud, variables segons l'exposició, a

les obagues hi ha menys alzinars. Al territori dels alzinars i  suredes hi ha sectors de garrigues,

brolles  i  màquies,  sovint  amb pins.  Aquestes  comunitats  vegetals  ocupen  normalment  sectors

conreats fins no fa gaire.

A plana hi ha plantacions de pollancres i plataners, afavorides per la fertilitat i humitat del terra. El

paisatge actual de la plana selvatana és un mosaic de pobles i masies, envoltats de camps, sobretot

de farratges, cereals i arbres fruiters, i de plantacions de pollancres i plataners. A les vores de la

riera hi ha boscos de ribera, amb vernedes, gatelledes i salzedes.

Als vessants humits de la muntanya mitjana i alta dominen els boscos caducifolis. Allà on encara els

estius són una mica secs, es fan rouredes i castanyedes. Als més humits i enlairats hi ha denses

fagedes. Les rouredes ocupen àmplies superfícies, sobretot les de roure martinenc i roure de fulla

gran. Les castanyedes són arbredes o boscos que han estat plantats o afavorits per a un aprofitament

intensiu dels troncs o de les castanyes. 

D'acord amb observacions de camp realitzades directament a la zona d'estudi,  l’espècie arbòria

predominant a és l’alzina surera (Quercus suber).  El  recobriment vegetal  assoleix el  87,7% en

forma de bosc dens, un 2,4% són conreus i un 7,4% urbanitzat (Burriel i altres, 2001). Acull flora i

fauna aquàtica valuosa i  diversa:  falguera reial  (Osmunda regalis),  herba de la  gota  (Drosera

rotundifolia), llorer (Laurus nobilis), gripau comú (Bufo bufo), anguila (Anguilla anguilla), etc.
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4.5. Usos del sòl. 

Determinades activitats com la agricultura, la silvicultura, el transport i l'habitatge utilitzen el sol i

alteren l'estat i les funcions naturals d'aquest. Molts problemes mediambientals tenen el seu origen

en l'ús del sòl, que comporta el canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat i la contaminació de

sols, aigua i aire. 

En l'estudi geoambiental és de vital importància tenir coneixement dels usos del sòl de la zona

d'estudi. La correcta interpretació dels valors elevats d'elements o de les possibles anomalies, depèn

de la informació disponible sobre les activitats que es desenvolupen en el sòl de la zona. 

Per exemple, en sòls marcats amb usos agraris es poden succeir contaminacions per determinats

plaguicides  (insecticides,  herbicides,  fungicides), en  sòls  marcats  com  a  granges  pot  haver

contaminació de matèria orgànica (purines), en sòls marcats com a abocadors es poden formar

lixiviats que arrosseguen els productes tòxics presents en les escombraries i contaminar el sòl i les

aigües subterrànies, en sòls marcats com a extraccions mineres també poden presentar multitud de

problemes depenent en el tipus de mineria, etc...

La major part de la conca de la riera de Tossa és coberta per bosc. L'única urbanització o nucli urbà

en tota la conca és la localitat de Tossa de Mar. 

Hi ha una cobertura més o menys homogènia de boscos densos (no de ribera). Aquesta cobertura es

pot dividir en dos tipus de arbrats, el més extens son les perennifòlies (sureda) i el menys extens les

coníferes (pineda de pi pinyer).  A les zones més pròximes al tram principal de la riera de Tossa i

dels  torrents  més importants  s'intercalen  zones  de boscos caducifolis  de ribera,  plantacions  de

pollancres i plantacions de plataners. 

A part del nucli urbà de Tossa de Mar, els elements antròpics presents de major importància són

alguns càmpings i conreus herbacis en regadiu a la zona aigües avall de la riera de Tossa, i algunes

cases aïllades, dos granges i dos abocadors a la zona mitja. La zona situada més al nord de la conca,

presenta una absència quasi total de elements antròpics, només cal destacar l'augment de zones de

matollars i l'existència d'una zona de extracció minera (granits).

A la figura 3 es mostra la base cartogràfica de classificació de usos del sòl a Catalunya de l'any

2009 (del CREAF – Generalitat de Catalunya) el qual divideix en sòl en 242 categories. S'han

utilitzat concretament els fulls 366 1-1 (Lloret de Mar) i el 366 1-2 (Llagostera).
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 minera
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Figura 3.  Fragment del mapa de usos del sòl de Catalunya. Font: CREAF - Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat),
2009. 
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5. Situació geològica de la conca de la riera de Tossa.

5.1. Marc estratigràfic-estructural.

Els materials que constitueixen aquesta zona pertanyen al cambro-ordovicià (possiblement també hi

ha materials del devònic), al pliocè i al quaternari. A més, existeixen importants afloraments de

granits,  adamellites,  granodiorites  (repartits  per  tota  la  comarca),  així  com  basalts  (molt  més

localitzats). Pel que respecta als terrenys primaris, quasi exclusivament del cambro-ordovicià, se

situen principalment a l'oest de la comarca, així com a l'est de Vidreres. Aquests materials són:

calcàries, esquists i quarsites.

Els materials del pliocè constitueixen quasi tot el centre de La Selva,  i  els seus materials són:

argiles, margues, sorres i conglomerats. Bona part d'aquests es troben coberts pel quaternari. Les

adamellites i  els granits apareixen localitzats prop de la costa i  per l'interior.  Les granodiorites

apareixen vorejant els anteriors. Finalment, els basalts apareixen localitzats a Maçanet de la Selva i

a Riudarenes, principalment (Mata Perelló, 1981). 

Aquesta comarca està plenament situada dins dels Catalànids i es poden veure les següents unitats:

la Serralada Litorial, la Depressió Prelitoral i la Serralada Prelitoral. D'aquestes tres unitats només

es troba la Serralada Litoral  a la  zona d'estudi,  aquesta és constituïda per  granits,  adamellites,

granodiorites i materials que pertanyen al cambro-ordovicià. Aquesta unitat  es troba tallada per un

sistema de falles NNW-SSE que la configuren en blocs. 

Pel que fa a l'estructura tectònica de la zona de la riera de Tossa ve determinada per la presència de

falles orientades segons les direccions NO-SE, NE-SO i ENE-OSO. Aquesta estructura és un factor

condicionant  de la disposició  de la  xarxa de drenatge i  de l'orientació  de les valls  principals,

fonamentalment per la major erosionabilitat de les alterites que es desenvolupen a favor de les

fractures.

5.2. Marc litològic.

A  la  conca  afloren,  majoritàriament,  roques  plutòniques  àcides  paleozoiques  (granits  i

granodiorites), travessades per nombrosos dics hipabisals de composició diversa. 

Aquests  granitoides,  especialment  els  de litofàcies de gra  groller,  es  troben fortament  alterats,

formant capes de sorres de fins a 20 metres de gruix (anomenat sauló). A la zona nord de la conca es

troben  petits  afloraments  dispersos  de  roques  de  metamorfisme  de  contacte.  Els  dipòsits

fluviotorrencials del Quaternari es distribueixen al llarg de la llera de la riera de Tossa, i adquireixen

un major desenvolupament i gruix prop de la desembocadura, coincidint amb la zona urbana de
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Tossa. La major part estan formats per sorres derivades dels perfils d'alteració dels granitoides i

graves procedents de les litologies més resistents (roques metamòrfiques, granits de gra fi i pòrfirs

àcids).

Seguidament, es descriuen les litologies que es poden identificar al mapa geològic de la conca de la

riera de Tossa. A la figura 4 es mostra un fragment del mapa geològic 366 a escala 1:50.000 del

IGME (Instituto Geologico y Minero Español).

Figura 4. Fragment del mapa geològic 366 a escala 1:50.000. Font: IGME (Instituto Geologico y Minero Español).

➢ La litologia predominant i amb major extensió a la conca hidrogràfica són els leucogranits

de gra gruixut i de gra mitjà. Aquests s'estenen per la zona nord, al nord-est i al oest per tota

la zona més externa de la conca de drenatge (simbolitzats com “        “ els de gra gruixut i

com “          “ els de gra mitjà). 

Els  afloraments  de  leucogranits  de  gra  gruixut  apareixen  amb  menor  alteració  que  la

granodiorita, formant relleus més abruptes. Ocupa les zones topogràficament més elevades,

com el massís de Cadiretes. És típic d'aquest tipus de granit les tonalitats clares i rosades,

així  com  la  mida  de  gra  que  li  dona  un  aspecte  macrogranular  molt  característic.

Morfològicament  cal  destacar  la  disjunció en  boles, conseqüència  de la combinació  de
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components com el diaclasat, caràcters texturals, etc. 

La  textura  al  microscopi  és  al·lotriomorfa  granular amb tendència  a  hipidiomorfa.  Els

minerals més importants són el quars, feldspat potàssic i les plagiòclasis. Com accessoris cal

destacar la biotita, zircó i la moscovita.

En quant  als  afloraments  de  leucogranits  de gra  mitjà,  també es  troben ocupant  zones

elevades del relleu. És també resistent a l'erosió i la seva forma de disgregació és mitjançant

disjunció en boles. Únicament es diferència de la fàcies anterior en la mida de gra i  el

moment d'emplaçament. Sembla ser un granit amb fort caràcter intrusiu ja que talla amb

altres fàcies granítiques. 

Microscòpicament  presenten  una  textura  hipidiomorfa homogranular,  amb  tendència  a

al·lotriomorfa  heterogranular  i  com a principals  components  cal  citar  el  quars,  feldspat

potàssic, plagiòclasi i biotita. S'observa un lleu grau d'alteració de les plagiòclasis a sericita,

caolinització de feldspats i cloritització de la biotita. El quars presenta extinció ondulant i en

ocasions  està  inclòs  en  el  feldspat  potàssic.  Com  a principals  minerals  accessoris  cal

destacar la moscovita, apatita, zircó i minerals opacs. 

➢ Al vessant dret  de la riera de Tossa (part est/sud-est de la conca de drenatge) es troben

leucogranits aplítics (simbolitzats com “            “ a la figura 4). Aquesta litologia constitueix

un únic aflorament de dimensions considerables, que es localitza al nord de Tossa de Mar. 

Les seves característiques en “visu” són el gra fi, quasi afanític, i la seva gran compacitat,

que dona lloc a forts relleus, resistents a l'erosió. També és característic d'aquest granit la

falta de roques hipabisals al seu interior. 

L'anàlisi petrològic dona com a principals components el quars i feldspat potàssic, i la albita,

biotita i moscovita com accessoris. La textura es al·lotriomorfa granular i la biotita presenta

pleocroisme marró fosc.

➢ Al vessant esquerra de la riera de Tossa (part sud-oest de la conca de drenatge) es troba la

granodiorita (simbolitzat com “            “ a la figura 4). 

A simple vista constitueix masses irregulars amb tonalitats fosques, de gra mitjà, en les que

es reconeixen fàcilment els principals minerals que la formen. 

Petrogràficament  presenta  una  mida  de  gra  homogeni, el  mateix  succeeix  amb  la
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composició, constituïda principalment per quars, plagiòclasi i feldspat potàssic. La textura,

granulosa, és al·lotriomorfa heterogranular de gra mitjà-gruixut. El mineral predominant és

el quars, que apareix en forma de cristalls al·lotriomorfs, amb les vores recristal·litzades per

fenòmens  de  deformació  en  alta  temperatura.  Les  plagiòclasis,  freqüentment  zonades,

presenten fenòmens de sausuritització, i en ocasions presenten macles mecàniques d'origen

post-cristal·lí.  La biotita sol ser la única mica present, és la que forma el  to fosc de la

granodiorita,  presenta  hàbit  tabular  i  freqüentment es troba alterada a  clorita.  Entre  els

principals minerals accessoris destaquen el zircó, apatita, clorita i minerals opacs. 

➢ Hi ha un conjunt  de roques hipabisals (dics i  filons) que es troben travessant el  massís

granític. Aquests els podem separar en:

Amb  major  presència  i  abundància  a  la  conca,  granòfirs,  felsòfirs  i  microgranits

(simbolitzats com  “      “  a la figura 4). Es presenten en forma de dics o bé formant

massissos amb entitat pròpia com a l'est i al nord-oest de la conca. Són molt compactes,

d'aquí que formin relleus forts com a conseqüència de la resistència a l'erosió. Quan es

troben formant filons aquests son molt abundants, encara que de escàs grossor.

Les aplites i pegmatites (simbolitzats com “ FA3 ” a la figura 4) es troben en major proporció

al nord-oest de la conca, són molt semblants a les fàcies de granit aplític. Macroscòpicament

estan formades per grans cristalls de quars i ortosa, de colors blanc i rosa. Microscòpicament

presenten una textura al·lotriomorfa granular i la composició mineralògica dels minerals

principals és quars, feldspat potàssic i algunes presenten plagiòclasis de tipus albita. Els

minerals accessoris més comuns són biotita, moscovita, zircó i epidota. 

Els de menor presència son dos filons de quars (simbolitzats com “      “ a la figura 4). En

general de gran grossor (potència aproximada de 15 metres i 800 d'extensió), són de caràcter

cataclàstic ja que sempre es troben associats a fractures.

➢ En quant al Quaternari s'identifiquen els següents dipòsits:

Al  tram mitjà-final  de la  riera de Tossa s'identifiquen dipòsits  al·luvials  del  Quaternari

(simbolitzats com “Q.T.” a la figura 4).  En el  cas de la riera de Tossa aquests dipòsits

presenten un caràcter marcadament sorrenc, amb abundància d'elements grollers de litologia

diversa,  degut  en  part  pel  relleu  que  l'envolta  i  al  caràcter  estacional  d'aquests  cursos

fluvials. A mesura que s'arriba a cotes més altes, es troben les sorres quarsítiques de gra més
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gruixut, amb presència de blocs i graves, en general molt nets.

A la ciutat  de Tossa de Mar,  també es troben sobre aquests dipòsits al·luvials,  dipòsits

d'inundació (simbolitzats  com “Q.Al.”  a  la  figura 4),  que es refereix  als  actuals  cursos

fluvials.

Prop de la desembocadura de la riera de Tossa es troben sediments marins de les platges

(simbolitzats com “Q.P.” a la figura 4).

Formant el pla de Sant Benet, es troben dipòsits eluvials (simbolitzats com “Q.E.” a la figura

4).  Es  tracta  d'un  sòl  de  gran  extensió superficial i  escàs  grossor  que degut  a la  seva

formació “in situ” té la mateixa naturalesa litològica que la de la roca sobre la que s'assenta,

en aquest cas, el massís leucogranític de gra groller. 

5.3. Història geològica.

Els nivells més baixos trobats a la sèrie són un conjunt de pissarres de l'ordovicià, el que fa pensar

en la instal·lació d'un medi marí d'aquesta edat, amb deposició de sèries pelítiques, que per posterior

metamorfisme donarien lloc a aquesta serie de pissarres.

Al final de l'Ordovicià la conca patiria certes inestabilitats, com ho demostra l'aparició de freqüents,

però escassos, episodis detrítics, traduïts en petites acumulacions de quarsita que culminen la sèrie

esquisto-pissarrenca  de  l'ordovicià  i  constitueixen el  pas  cap  al  Silurià.  Un  cop  aconseguida

l'estabilitat de la conca, té lloc la deposició d'elements detrítics fins, que la seva posterior activitat

tectònica  i  metamorfisme originarien la  sèrie de pissarres amb quiastolita  que constitueixen el

Silurià.

A continuació, i a causa dels moviments hercínics, es produeix un aixecament general d'aquesta

zona erosionant part de les calcàries del devonià.

Seguidament,  cal  distingir  dues  fases  de  deformació,  la  primera  de  les  quals  afecta  a  zones

profundes i dóna com a resultat la formació de plecs isoclinals, en els quals es desenvolupa una

esquistositat de flux horitzontal; aquesta geometria queda emmascarada pels efectes de la segona

fase que origina estructures més complicades amb plecs de pla axial més vertical i esquistositats en

aquest sentit.

Aquesta segona fase va ser la que va donar lloc a gairebé tots els plecs visibles actualment i la

causant de que els materials rígids formessin escates a favor de l'enlairament dels materials plàstics.

La fase final del plegament hercínic està lligada a una extensa granitització i plutonisme discordant
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(ben representada per l'àmplia gamma de granits presents) amb la seva corresponent aurèola de

contacte que afecta a gairebé tota la sèrie del paleozoic.

En la posterior fracturació del bloc intrusiu, tenen el seu origen les roques filonianes, entre les quals

són més abundants els pòrfirs i les aplites.

Queda format així un relleu hercínic constituït gairebé exclusivament pel massís plutònic intrusiu

que es va a comportar com un bloc rígid enfront de nous esforços. Completen el marc geològic, per

a aquests temps, els escassos afloraments paleozoics, metamorfitzats i plegats precisament per la

intrusió granítica.

Durant  el  Mesozoic  no  existeix  sedimentació,  es  produeix  la  denudació  i  remodelació  de  la

morfologia preexistent i continua la injecció de filons per les fractures ja existents i ara reactivades

(associades a fases distensives).

Posteriorment,  en  el  Terciari,  l'orogènia  Alpina  condiciona  el  relleu  actual  reactivant  antigues

fractures i originant altres noves; la resposta a aquests impulsos es tradueix, donada la rigidesa del

substrat hercínic, en la partició en blocs per les fractures més importants, com la de Tossa. En

general i a menor escala, aquesta tectònica en blocs condiciona la formació de conques reomplertes

més tard (durant  el  Pliocè)  per sediments detrítics de caràcter continental formats a costa dels

materials hercínics preexistents.

Durant el Quaternari comença un cicle erosiu amb la instal·lació de la xarxa fluvial actual, dipòsits

de peu de muntanya i una altra sèrie de materials de diferent gènesi, que confereixen la morfologia

actualment observable.
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5.4. Marc metal·logenètic i activitats extractives.

L'estudi de la gènesi dels jaciments metal·lífers és una part important en tot estudi geoambiental. La

localització de les possibles mineralitzacions i  la comprensió de les circumstàncies que les han

generat  és  de  gran  importància  a  l'hora  de  poder  interpretar  correctament  valors  anòmals  en

determinats elements, així com per poder extrapolar aquesta gènesis a altres localitzacions.  

És necessari també valorar l'impacte produït per les explotacions de roques i minerals industrials.

La manera més adient és fer un inventari d'aquestes activitats, especificant-ne la situació, l'estat

actual d'explotació (activa o inactiva), el perímetre d'extracció i nivell de restauració assolit (Vehí,

2001). 

Per descriure la metal·lo-gènesi de la conca, s'ha utilitzat un fragment del mapa metal·lo-genètic

número 35 a escala 1:200.000 del IGME (Instuto Geologico i Minero Español). A la figura 5 es

mostra el fragment d'aquest mapa:

Figura 5. Fragment del mapa metal· lo-genètic número 35 a escala 1:200.000. Font: IGME, 1973. 

Al mapa s'observa com hi predomina la adamellita amb algunes zones de granodiorita, i amb color

més ataronjat  alguns materials de l'ordovicià.  Però la part  més remarcable d'aquest mapa és la

absència total de cap tipus de jaciment o indici mineral a la conca de la riera de Tossa. 
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L'únic destacable podria ser que a la conca de la riera de los Molinos (més al Nord, quasi arribant a

Palamós), trobem un petit i productiu jaciment filonià de feldspat potàssic, encaixat entre granits i

pissarres i  format per processos hidrotermals.  Aquest  jaciment es troba situat  sobre la mateixa

granodiorita que aflora a la conca de la riera de Tossa. 

Segons altres autors,  les úniques mineralitzacions que es troben a la conca, són uns filons poc

importants situats prop de la platja, constituïts per minerals ferruginosos encaixats als granits. Els

minerals dominants són: galena, hematites i quars (Mata Perelló, 1981).

Els estudis més recents són els realitzats per la Generalitat de Catalunya i els resultats són publicats

a la seva web (www.gencat.cat) en diferents bases cartogràfiques en format Miramon (MMZ). 

A la figura 6 es sobreposen els mapes d'activitats extractives (abril 2005), activitats extractives en

zona de domini públic hidràulic (desembre 2004), i d'activitats extractives abandonades (desembre

1999). 

S'observen quatre explotacions de sauló abandonades al sud de la conca, les quatre amb un baix

grau d'autorrecuperació i una d'elles cercada per una tela metàl·lica. A prop del torrent d'Aiguafina

hi ha una pedrera abandonada on s'extreien granits (operativa segons mapes d'activitats extractives

de 2005, actualment abandonada). Uns 400 metres més al NW d'aquesta pedrera es troben de forma

adjacent la pedrera d'en Taverner i la pedrera d'en Balmanya. Actualment es troben en funcionament

i es dediquen a l'extracció de granits. 

Figura 6.  Fragment dels  mapes d'activitats extractives (abril 2005), activitats extractives en zona de domini públic

hidràulic (desembre 2004), i d'activitats extractives abandonades (desembre 1999). Font: Generalitat de Catalunya. 
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6.  Anàlisi geomorfomètric de la conca hidrogràfica.

6.1. Característiques de la riera de Tossa i els seus afluents.

La riera de Tossa neix al massís de Cadiretes, al límit dels termes de Vidreres, Caldes de Malavella i

Llagostera. El punt exacte on neix aquesta riera es situa a uns 280 metres sobre el nivell del mar,

entre el Collet de Terra Negra i el Sot del Galliner, i neix de la conjunció successiva de fins a 10

canals o torrents de poc calat. 

En  trets  generals,  la  riera  de  Tossa  discorre  en  direcció  NNW a  SSE uns  5380  m fins  a  la

confluència amb la riera de Can Samada on bordeja el Puig de Taneca i gira en direcció W a E

durant uns 2000 m fins la confluència del torrent de Montllor a “Can Martí” on torna a agafar la

direcció  NNW a SSE durant  uns  1600 m fins  a  la  desembocadura al  Mar Mediterrani  per  la

població de Tossa de Mar. 

Els afluents més importants que desemboquen a la riera de Tossa, de capçalera a desembocadura,

son els següents: el torrent de les Estimbes mor al torrent de l'Aigua de la Grassa i desemboca per

l'Oest; els següents son el torrent del Pont de Rodó i el torrent del Marmoló que desemboquen per

l'Est; segueix el torrent del Sot de l'Infern per l'Oest; el següent el torrent d'Aiguafina es l'afluent

més important dels que desemboquen per l'Est tant en cabal com en extensió arribant la branca

principal a recórrer uns 4900 m; segueix per l'Est el torrent de les Pomeres aportant també un cabal

important; els torrents de la Vall de Colom i de la Serra de les Carretes per l'Oest son de menor

importància que els últims; tot seguit arriba el torrent de Sant Benet per l'Est i just on la riera de

Tossa canvia de direcció desemboca per l'Oest la riera de Can Samada que es sense dubte l'afluent

més important ja que aquest agafa les aigües provinents dels torrents de la Tortuga, Vallsaies i els

Oms; per  últim i  amb direcció  N-S desemboquen pel  costat  Est  els torrents d'en Figueres,  els

Torrentins i de Montllor de menor llargada però aquest últim amb un important cabal aportat just on

torna a canviar de direcció la riera de Tossa. 

6.2. Morfometria de la conca de la riera de Tossa.

La cartografia bàsica utilitzada per determinar les característiques morfològiques de la conca de la

riera de Tossa ha sigut la base topogràfica i les ortofotos del ICC. Concretament s'han utilitzat els

fulls 153-54, 153-55, 154-54, 154-55 amb base 1:10.000, aquests s'han ajuntat amb el programa

Global Mapper© i han estat exportats al programa Surfer10© per realitzar-hi diversos tractaments i

mesures geomètriques. 

La presentació dels diferents paràmetres morfomètrics s’ha realitzat seguint l’esquema proposat per
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Ayala i Olcina (2002), que divideixen aquests paràmetres amb tres conjunts: 1) Propietats lineals del

sistema de drenatge, 2) Propietats superficials, i 3) Propietats de relleu del sistema fluvial.

En trets generals es considera que les formes lineals de caràcter unidimensional compleixen la

funció de transport i distribució de sediments i aigua. Les formes d'àrea de tipus bidimensional són

actives en la recol·lecció i intercepció de la pluja, i en la deposició dels sediments. Finalment les

formes de relleu, d’àmbit tridimensional, determinen els cabals dels cursos fluvials, tot condicionant

els processos erosius, de transport i sedimentació, així com la configuració del paisatge fluvial.

6.2.1. Propietats lineals.

6.2.1.1.  Ordre de la conca.

L'ordre de la conca és una mesura numèrica de la complexitat de ramificació de la riera (Strahler,

1952).  Aquest  número  d'ordre  s'utilitza per  mesurar la  grandària  de la corrent  basant-se en  la

jerarquia d'afluents del riu principal. 

El primer pas a realitzar és digitalitzar la xarxa de drenatge a partir dels mapes topogràfics 1:10.000

amb el programa Surfer10©. Es digitalitzen un total de 4915 punts, donant fins a 426 trams de

torrent o riera.

              Figura 7. Mapa topogràfic 1:10.000, on s'observa la conca de la riera de Tossa, amb el contorn i la xarxa de     

drenatge digitalitzats. 

21



Seguidament  es  passa  a  avaluar  l'ordre  de  la  conca  seguint  la  classificació  de  Strahler,  que

consisteix en assignar un número d'ordre 1 als torrents allà on s'inicien, es segueix aigües avall cada

torrent d'ordre 1 fins que conflueix amb un altre torrent, si aquest és de igual número d'ordre el

torrent resultant augmenta en 1 el número d'ordre, d'altre banda, si el torrent amb el qual conflueix

és de menor ordre el torrent resultant seguirà tenint l'ordre més gran entre els dos torrents que

conflueixen (Strahler, 1952, 1988). A continuació una explicació gràfica del mètode:

Figura 8. Gràfic de la classificació de Strahler per definir l'ordre dels diferents torrents de la xarxa de drenatge. Font:

Creative commons (www.creativecommons.org), 2011.

A la taula 1 es presenten els resultats de la conca de la riera de Tossa, s'expressa el número de trams,

longituds acumulada i mitjana per cada ordre:

Ordre 1 Ordre 2 Ordre 3 Ordre 4 Ordre 5

Nombre 421 84 23 4 1

Longitud acumulada (kms) 126 46.8 21,03 9,48 6,9

Longitud mitjana (kms) 0,3 0,55 0,91 2,37 6,9
Taula 1. Nombre, longitud acumulada i longitud mitjana dels diferents trams de riera o de torrents separats en ordres.

Una  qüestió  important  és  l'escala  en  l'aplicació  del  mètode  de  jerarquització  de  xarxes

hidrogràfiques de Strahler. Si per exemple es disposa de dos mapes amb diferents escales de la

mateixa zona, el de major escala tindrà digitalitzats més canals, la majoria de menor ordre. Té

llavors sentit qüestionar-se si l'ordre té un sentit relatiu o absolut.

El problema essencial el planteja Senciales González (1999) quan aborda la definició de llera. La

llera, defineix, és el flux on l'energia i la matèria es concentren i per on discorre el cabal i la càrrega

de  sediments.  On  comença  exactament?  Quines  dimensions  mínimes  té?  Són  algunes  de  les

preguntes que l'autor es planteja.

López  Bermúdez  (1988,  citat  en  Senciales  González,  1999)  comenta  com  un  dels  principals
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problemes la identificació de l'inici de les lleres de primer ordre, sent aquesta una valoració sovint

subjectiva  que depèn de l'experiència  del  científic.  Llavors,  on  comença  una llera?  Des de la

primera incisió centimètrica, el solc, la xaragall, el barranc...? Tal és l'envergadura del problema

inicial que dos o més investigadors poden obtenir longituds i densitats de xarxes molt diferents

depenent de l'escala que emprin i el grau de precisió que decideixin implementar. Sovint ens trobem

amb mapes a escala 1:1.000.000 amb una densitat de drenatge molt menor que mapes produïts a

escala 1:20.000.

Amb  afany  d'objectivació  i  d'unificació  de  criteris,  després  d'analitzar  nombroses  fonts

cartogràfiques,  Senciales  González  (1999,  basant-se en  Jardí,  1985)  exposa  que  l'escala  més

apropiada per estudiar conques de dimensions mitjanes (100 km2) és 1:10.000, perquè en detall ens

permetria unes resolucions en el traçat (longitud) de les lleres de fins a 10 metres (1 mm en la

cartografia).

De qualsevol manera, aquesta solució no deixa d'estar exempta d'empirisme i es presenta com una

de les vies més pragmàtiques a l'hora d'intentar aclarir on acaben els processos d'erosió laminar i on

l'erosió lineal  s'erigeix  com un procés estable.  Es tracta de buscar  un rang d'escala òptim que

contrasti les necessitats i objectius de la recerca i les característiques del medi físic.

Al  annex  I es  troben  marcats  els  ordres  de  tots  els trams  de  torrent  o  de  riera  de  la  xarxa

hidrogràfica, realitzat sobre el mapa topogràfic a escala 1:10.000.

6.2.1.2.  Magnitud de Shreve.

El  mètode  d'ordenació  de  les  corrents  de  Shreve  (1967)  pot  considerar-se  un  paràmetre  molt

descriptiu en relació amb la resposta hidrològica de la xarxa de drenatge, sobretot s'ha utilitzat per

relacionar-la amb els pics de les avingudes (Patton y Baker, 1976). 

Correspon al nombre de corrents d'ordre 1, aquest paràmetre és el que millor es correlaciona amb el

pic màxim de les avingudes per la gran majoria de tipus de regions fisiogràfiques. Consisteix en que

a major nombre de cursos d'ordre 1 en una xarxa de drenatge, més ràpida és la resposta de la conca

en conduir grans quantitats d'aigua en episodis plujosos de gran intensitat, així com més intensos

seran també els processos erosius que es produeixen. 

En el cas de la riera de Tossa, els cursos d'ordre 1 representen el 78% del nombre total de cursos de

la xarxa hidrogràfica de la conca i el 60% de la longitud total dels canals. Aquests valors obtinguts

comporten un comportament torrencial i amb presencia de fortes avingudes en episodis de màxima

intensitat pluviomètrica degut la ràpida resposta de la conca. 
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6.2.1.3.  Relació de bifurcació (Rb).

La relació de bifurcació és la relació existent entre el nombre de canals (Nn) d'un ordre qualsevol

(n) i les de l'ordre immediatament superior (Horton, 1945 i Strahler, 1988), que per a qualsevol

canal es pot expressar com:

Riera de Tossa

Ordre del segment, n Nombre de segments, Nn Relació de bifurcació, Rb

1 421 5,01

2 84 3,65

3 23 5,75

4 4 4

5 1
     Taula 2. Taula de dades de la relació de bifurcació.

En el cas de la riera de Tossa s'obtenen els següents valors: 5`01, 3`65, 5'75 i 4, donant un valor mig

de 4,6. Aquests valors entren clarament dins el rang de 3-5 senyalat per Strahler (1988), i per tant

els resultats son similars i comparables a les demés conques de muntanya de la Península (López,

1988). Aquests també reflecteixen el fet de trobar-se en conques formades per roques homogènies i

al mateix temps són indicadors del funcionament torrencial de la xarxa hidrogràfica de la zona.

L'únic valor que es surt del rang de 3-5 (encara que no de forma significativa) és el que pertany al

Rb de 5,75 al ordre 3. Aquest fet segurament ve donat pel fet de tenir només 4 canals d'ordre 4, ja

que quan existeixen tants pocs canals el fet de augmentar o disminuir lleugerament aquest nombre

altera de manera significativa els resultats. S'observa que, només suposant 1 canal més d'ordre 4, el

Rb en l'ordre 3 seria de 4,6 i ja estaria dintre del rang establert. 

6.2.1.4.  Longitud dels trams, la relació de longitud.

La longitud dels diferents segments i la seva representació s'ha pogut determinar  gràcies als mapes

disponibles a la web del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) i al programa Surfer10©. 

Tanmateix, també es pot obtenir  la relació de longitud (RL), que és la relació existent entre la

longitud mitja (Ln) de les lleres d'un ordre donat (n) i la longitud mitja del immediatament inferior

(Horton, 1945 i Strahler, 1988). S'expressa com:
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Riera de Tossa

Ordre del segment, n Long.mitja dels segments, Ln (km) Relació de longitud, RL

1 0,3

2 0,55 1,83

3 0,91 1,65

4 2,37 2,6

5 6,9 2,91
           Taula 3. Taula de dades de la longitud mitja dels segments i la relació de longitud.

Com es pot comprovar, en general es compleix el rang de valors expressat per Horton (1945), els

quals suposen que existeix un increment de 2 a 3 vegades en la grandària dels cursos fluvials al

comparar els d'un ordre determinat i el seu immediatament superior. 

6.2.1.5.  Longitud del curs principal i longitud de la conca.

La longitud del  curs  principal  (L)  i  la  longitud de la conca (Lc)  són dos paràmetres que van

estretament lligats. La longitud del curs principal de la conca és la distància real que recorre la riera

de Tossa, que en aquest cas es tracta de 11,1 km. La longitud de la conca és la distància en línia

recta projectada des de la desembocadura fins a la divisòria d'aigües de l'inici del curs principal, que

en aquest cas es tracta de 8,3 km. 

Com que la longitud d'una conca de drenatge augmenta al augmentar l'àrea de drenatge, aquest

valor és molt interessant en el càlculs hidrològics, per exemple s'utilitza en els càlculs de temps de

concentració. 

6.2.1.6.  Equivalent vectorial.

L'equivalent  vectorial,  o  índex  de  sinuositat,  mesura  la  relació  entre  la  longitud  real  del  curs

principal de la conca (L) i la longitud de la conca (Lc).

Longitud curs principal L (km) Longitud de la conca Lc (km) Equivalent vectorial L/Lc

11,1 8,3 1,33
Taula 4. Taula de dades sobre la longitud del curs principal, la longitud de la conca i l'equivalent vectorial. 
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Segons el model de Schumn (Strahler, 1988) la sinuositat es classifica com a:

Índex de sinuositat Classificació del curs fluvial
2 Tortuós

1,7 Irregular
1,5 Regular
1,2 Transició
1,0 Recte

                                           Taula 5. Model de Schumn per classificar la sinuositat dels rius.

Segons aquesta classificació el curs principal de la riera de Tossa es pot considerar com entre de

transició  i  regular  (valor  de  1,33).  Aquest  valor  es  troba  clarament  en  consonància  amb  les

característiques geològiques del substrat en que discorre el curs principal. La morfologia recta està

associada  a  cursos  de  primer  ordre  o  superior  encaixats  en  el  substrat  rocós  i  resistent  de

granitoides, on es produeixen les valls. La morfologia més sinuosa està associada a cursos amb

predomini de cursos d'ordre 4 a 6 en què discorren sobre substrat menys resistent. 

En el cas de la riera de Tossa, tot i que la gran part de recorregut és d'ordre 4 i 5, això es deu en part

a  la  subjectivitat  a  l'hora  de  assignar  els  ordres, la  bibliografia  exposa  que  per  conques  de

dimensions mitjanes (100 km2) es treballa amb escales de 1:10.000, el cas de la conca de la riera de

Tossa aquesta no arriba als 40 km2 i s'utilitza igualment l'escala de 1:10.000,  de manera que s'ha

donat valors d'ordre 1 a alguns torrents que algun altre autor no consideraria significatius, rebaixant

així l'ordre general de la riera de Tossa. Per aquest motiu, tot i tenir ordres 4 i 5 la morfologia no és

tan sinuosa ni discorre per substrat tous, sinó tot lo contrari. 

6.2.2. Propietats superficials.

6.2.2.1. Superficie de drenatge. Divisòria d'aigües. Densitat de drenatge. 

Constant de manteniment del canal. Distància d'escolament.

La superfície de drenatge és un dels paràmetres principals per descriure qualsevol conca, ja que

molts altres paràmetres depenen d'aquesta. Aquest paràmetre reflecteix el volum d’aigua que es pot

generar a partir de la pluja. És comú en disseny hidrològic assumir una alçada constant de pluja

repartint-se uniformement per tota la conca. El valor d'aquesta superfície pel cas de la conca de la

riera de Tossa és de 37,97 km2. Aquest valor, al ser relativament petit, queda inclòs dins el grup de

conques no superiors a 500 km2 les quals tenen temps de concentració de poques hores i  són

susceptibles a fenòmens plujosos molt intensos (gota freda), tot i que aquests siguin de poca durada.

La divisòria d'aigües correspon al límit o contorn de la conca hidrogràfica. És la línia que limita tots
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els punts que aporten aigua que acaba arribant al curs principal de la conca.  La mesura d’aquesta

divisòria d’aigües ens determina el perímetre de la conca, que en el cas de la conca de la conca de la

riera de Tossa és de 30,63 km.

La  xarxa  de  drenatge  es  pot  caracteritzar  fonamentalment  per  la  densitat  de  drenatge  (D),

expressada en km/km2, que és la relació entre la longitud total (∑L) de la xarxa hidrogràfica i l'àrea

(A) de la conca. S'expressa com:

Longitud total (∑L) Àrea (A) Densitat de drenatge  (D)

210,21 37,97 5,53
      Taula 6. Taula amb el càlcul de la densitat de drenatge de la conca.

Aquest paràmetre és un dels índex més utilitzats per definir i comparar xarxes de drenatge, el qual

oscil· la generalment entre 1 i 50. Al obtenir una D=5,53 vol dir que per a cada quilòmetre quadrat

de  conca  hi  haurà  5,53  quilòmetres  de  curs  fluvial. Aquest  paràmetre  depèn  bàsicament  de

l'erosionabilitat del terreny i de la seva permeabilitat, influint evidentment la cobertura vegetal en

tant que protectora del sòl. Les conques de materials durs i resistents presenten valors de D baixos

(valors compresos entre 1 i 10km-1). El valor de obtingut de 5,53 concorda amb les roques de tipus

granitoides que afloren predominantment a la regió.

La  relació  inversa  de  la  que  defineix  la  densitat  de  drenatge  es  coneix  com  a  constant  de

manteniment del canal (Cm), expressada en km2/km, reflecteix la superfície de la conca necessària

per mantenir una unitat de longitud de canal. S'expressa com:

Longitud total (∑L) Àrea (A) Constant de manteniment  (Cm)

210,21 37,97 0,18
  Taula 7. Taula amb el càlcul de la constant de manteniment.

Les conques més densament drenades són les que els cal menys superfície per donar lloc a un

quilòmetre de curs fluviotorrencial. Aquesta dada reflecteix que quan menor és Cm representa que

l’erosió ha sigut cada vegada major. 
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La distància d'escolament superficial (de), expressada en metres, és un paràmetre convencional el

qual representa la meitat de la constant de manteniment del canal. S'expressa com:

És un índex que determina la distància de recorregut de l’escolament fins a arribar a un canal de la

xarxa de drenatge. Es tracta de la distància en metres que cal que recorri una gota d’aigua per la

superfície  de  terreny  des  de  la  divisòria  d’aigües  abans  d’arribar  a  una  canal  de  la  xarxa

hidrogràfica. Pel cas de la conca de la riera de Tossa, aquest valor és de = 0,09 km. Els valors de de

baixos (< 100 m), com és el cas de la riera de Tossa, corresponen a conques en què l'escolament

superficial es concentra ràpidament entrant en lleres o cursos ben definits i forma part d'una xarxa

fluvial ben desenvolupada en poca distància. 

6.2.2.2. La forma de la conca. Relació d'elongació. Índex de compacitat. 

Circularitat.

Les  conques  hidrogràfiques  tenen  una  infinita  varietat  de  formes,  però  en  general  aquestes

adquireixen una forma més aviat circular u ovalada. La forma de la conca condiciona el temps de

concentració de l'escolament superficial, de tal manera que com més circular sigui menys temps de

concentració i per tant més ràpidament es transmeten les crescudes. Els índex morfomètrics que

descriuen la forma son purament geomètrics, en el que relacionen dades geomètriques de la conca

amb formes geomètriques pures, com el cercle, o relacionen diferents dades entre si.

La relació d'elongació (Re) és la relació existent entre la superfície de la conca (A) i la d'un cercle

que tingués per diàmetre la longitud (Lc) de la conca. S'expressa com:

Pel cas de la conca de la riera de Tossa la relació d'elongació adquireix un valor de Re = 0,70. Com

més proper sigui aquest valor a 1, més circular és la conca, arribant a una circumferència perfecta

pel valor de 1. Com més proper sigui aquest valor a 0, la conca tindrà una forma més allargada u

ovalada. Aquesta xifra també es pot interpretar en clau de temps de concentració, quant més reduït

és el radi d’elongació major serà el temps de concentració de la conca. El valor de 0,70 per la conca

de la riera de Tossa la situa dintre del que podríem considerar “bastant circular”. 

L'índex de compacitat de Gravelius (Ic) és la relació entre el perímetre de la conca (P) i el d'un
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cercle d'igual àrea. S'expressa com:

Pel cas de la conca de la riera de Tossa l'índex de compacitat de Gravelius adquireix un valor de

Ic = 1,39. Els valors propers a la unitat pertanyen a conques amb formes properes a un cercle o bé

ovalades amb tendència circular. Quant més allunyat estigui aquest índex de la unitat (Ic > 1,5), la

conca serà més lineal o més sinuós serà el seu contorn. El valor de 1,39 és relativament elevat

considerant la circularitat de la conca, aquest fet es dona degut a la sinuositat del perímetre. Aquesta

elevada sinuositat del perímetre és deguda en part a la intenció de marcar la divisòria d'aigües de

manera precisa. 

La circularitat (Cc) de la conca és la avaluació d'aquesta fent una comparació de la seva àrea amb la

d'un cercle d'igual perímetre. S'expressa com:

Pel cas de la conca de la riera de Tossa la circularitat adquireix un valor de Cc = 0,52. Aquest índex

morfomètric sempre serà inferior a la unitat, però quan més s’apropa a 1 més circular és la conca

analitzada. 

6.2.2.3.  Coeficient de torrencialitat.

El coeficient de torrencialitat (Ct) relaciona el nombre de cursos fluvials d’ordre 1 respecte l’àrea de

la conca, és a dir, el nombre de cursos de primer ordre per quilòmetre quadrat. S'expressa com:

Pel  cas  de la  conca de  la  riera  de Tossa  el  coeficient  de torrencialitat  adquireix  un  valor  de

Ct = 11,08 cursos/km2. A més del caràcter torrencial de la conca també té molta relació amb la

capacitat d’erosió de la conca, ja que l’abundància de cursos d’ordre 1 impliquen forts pendents i

característiques litoestructurals que faciliten l’erosió. Els valors superiors a 5 es poden considerar

xarxes fluvials de fort caràcter torrencial, com és el cas de la conca de la riera de Tossa. 
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6.2.3. Propietats de relleu.

Pel que fa a la descripció del relleu de la conca estudiada, s'analitza la distribució de les altures i

cotes relatives respecte el nivell del mar.

6.2.3.1.  Amplitud de relleu. Relació de relleu. Coeficient de rugositat.

L'amplitud de relleu (Ah), també anomenat com a màxim desnivell de la conca, es calcula com la

diferència entre la cota absoluta màxima i mínima de la conca de drenatge.  Aquest valor es pot

extreure del model digital d'elevacions del terreny. 

Pel cas de la conca de la riera de Tossa, la cota absoluta màxima es troba al NE de la conca,

concretament al cim del Puig de les Cadiretes, situat a 518,7 m el qual drena les aigües cap al

torrent  de les Pomeres. Considerant la cota mínima de aproximadament 0 a la desembocadura,

l'amplitud de relleu adquireix un valor de Ah = 518,7 m. 

La relació de relleu (Rr) és la que existeix entre l'amplitud de relleu (Ah) i la longitud de la conca

(Lc). Aquesta relació reflecteix el pendent mitjà en tant per u d'aquesta longitud. S'expressa com:

Pel cas de la conca de la riera de Tossa la relació de relleu adquireix un valor de Rr = 0,0625. Això

implicaria un pendent mitjà de 6,25% a tota la conca. Aquest és un valor sensiblement elevat però

hem de tenir  en compte que escollim la cota màxima de la conca i  no els valors de cota més

allunyats de la desembocadura, és a dir, el pendent mitjà màxim serà de 6.25%, però el pendent

mitjà amb qualsevol altre direcció seria sensiblement menor. 

Finalment el  coeficient  de rugositat  (Cr)  és la relació  que existeixen multiplicar la densitat  de

drenatge per l'amplitud de relleu. S'expressa com:

Aquest coeficient és especialment útil perquè resumeix la interacció del relleu i la dissecció de la

conca per canals, en tant que conques fortament erosionades de relleu moderat tenen una rugositat

similar  a conques  poc erosionades  de fort  relleu.  Pel  cas de la conca de la riera  de Tossa el

coeficient de rugositat adquireix un valor Cr = 2868,4. 
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6.2.3.2.  Pendent de la conca. Perfil longitudinal.

El pendent de la conca (S) reflecteix la relació de canvi de alçada amb respecte la distància al llarg

de la direcció de flux principal. Generalment el pendent de la conca es calcula com la diferencia

d’alçades entre els punts finals de la direcció de flux principal dividida per la longitud hidrològica

de la conca. Pel cas de la conca de la riera de Tossa el pendent de la conca té un valor de S = 3,61%.

El  perfil  longitudinal  representa  el  curs  d'un  riu  o  riera  des  del  seu  naixement  fins  a  la

desembocadura (nivell de base). Quan el curs d'aigua és jove les pendents són fortes i es reconeixen

salts en la corba, ruptures de pendents locals, en les que el control litoestructural s'imposa a la

regularització de la dinàmica fluvial. Per contra, quan el riu és madur, la corba és més laxa, el

pendent és més fort en un tram molt curt de la capçalera i molt suau en la resta, acostant-se al que es

denomina perfil d'equilibri. La següent imatge mostra el perfil longitudinal de la riera de Tossa, amb

la escala vertical clarament augmentada:

            Figura 9. Perfil longitudinal del tram principal de la conca de la riera de Tossa.

A la taula 8 es presenta un resum dels paràmetres morfomètrics calculats:
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Paràmetres morfomètrics de la conca de la riera de Tossa

Propietats

lineals

Ordre màxim de la conca 5 Longitud del curs principal 11,3 km

Magnitud de Shreve 78,00% Longitud de la conca 8,3 km

Relació de bifurcació, Rb 4,6 Índex de sinuositat 1,33

Relació de longitud, RL 2,25

Propietats

superficials

Superfície de drenatge 37,97 km2 Relació d'elongació 0,7

Densitat de drenatge, D 5,53
Índex de compacitat de

Gravelius, Ic
1,39

Constant de manteniment, Cm 0,18 Circularitat 0,52

Distancia d'escolament

superficial, de
0,09 km

Coeficient de torrencialitat,

Ct
11,08

Propietats

de relleu

Amplitud de relleu, Ah 518,7 m Coeficient de rugositat, Cr 2868,4

Relació de relleu, Rr 6,25% Pendent de la conca, S 3,61%
Taula 8. Taula resum de tots els paràmetres morfomètrics de la conca de la riera de Tossa.  
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7. Mostreig.

Pel bon desenvolupament d'un estudi geoambiental i l'obtenció de resultats confiables és necessari,

en primer lloc, caracteritzar acuradament la zona d'estudi. 

Definida la xarxa hidrogràfica i les característiques fisiogràfiques i geològiques, es passa al que

possiblement sigui la part més important de l'estudi, el mostreig.

El  mostreig  és el  primer  pas  a  efectuar  per  a  realitzar  un anàlisi  de  sediments  i  és  l'activitat

mitjançant la qual es prenen parts d'un tot anomenat població, amb l'objectiu de recollir mostres

representatives del medi que s'està estudiant, per conèixer la població total a partir de l'estudi de les

característiques de cada una d'aquestes parts (Valencia i Hernández, 2002). 

Es divideix el mostreig en tres parts igualment importants: el procés de localització dels punts de

mostreig,  la  recollida  de mostres al  camp i  el  posterior  tractament  de preparació pels  anàlisis

químics.

7.1. Localització dels punts de mostreig.

A l'hora de determinar el lloc on s'agafaran les mostres cal tenir presents alguns factors. Aquests

factors son:  el  cost econòmic de la campanya, el  tipus de distribució i  la quantitat  de mostres

(Oyarzun, R., 1991).

L'anàlisi del cost econòmic de la campanya ve influït per diversos factors com són la importància de

l'estudi, el grau de exactitud requerit, pressupost, etc,... És per tant necessari establir un sistema que

ens permeti, per un cost òptim, prendre les decisions corresponents a la quantitat de mostres i la

seva distribució, de forma que resulti  representativa del conjunt de l'àrea d'estudi i  ens ajudi a

identificar correctament el focus d'algun tipus de anomalia o contaminació.

En aquest  treball  es segueix  un tipus de distribució típica de la geoquímica de rieres o també

anomenada geoquímica estratègica, la qual consisteix en prendre mostres al llarg de la xarxa de

drenatge de la regió estudiada. Aquestes mostres poden ser d'aigües o sediments, sent  totes de

sediments en aquest treball. 

Un altre qüestió important és el número de mostres que s'agafaran. Aquest ve definit per la densitat

del mostreig i l'àrea de la conca d'estudi. Com el condicionant bàsic sol ser l'econòmic, el número

total de mostres vindrà definit en gran part per aquesta qüestió. Es necessari buscar un equilibri

entre el cost de mostreig i anàlisi i la representativitat d'aquest. En el present treball, no es parteix

amb cap indici de contaminació o anomalia existent en alguna zona concreta, per tant, és necessari
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tenir  dades representatives de tota la conca aixi  que es planteja inicialment un mostreig de 39

mostres, que posteriorment i per motius que es detallaran més endavant acabarà sent ampliat a 43

mostres (densitat de mostreig de 1,13 mostres/km2).

Un  cop  establerts  aquests  criteris  es  passa  a  realitzar  la  planificació  del  treball  sobre  mapes

topogràfics,  i  a ser possible,  amb l'ajuda de fotografies aèries e imatges de satèl·lit  quan sigui

necessari. Utilitzant la base topogràfica del ICC, concretament els fulls 153-54, 153-55, 154-54,

154-55 amb base 1:10.000, i el programa Surfer10©, es delimita la xarxa de drenatge de la zona,

identificant les principals conques hidrogràfiques/fluvials, i es senyalen com a punts de mostreig les

principals interseccions i desembocadures de rieres i rierols de major entitat. A la figura 10 s'adjunta

el  mostratge  inicialment  plantejat  per  fer  la  campanya  de  recollida  de  mostres,  així  com  la

delimitació de la conca de la riera de Tossa i la xarxa de drenatge marcada:

           Figura 10. Localització dels punts de mostreig de la campanya inicialment plantejada.

Aquesta campanya inicial  compta amb 6 mostres a la mateixa riera de Tossa i 33 als diversos

afluents, sumant un total de 39 mostres. Com s'observa a la figura 10 és important que tota la conca

quedi representada amb alguna mostra. 
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A mesura que avançava la campanya de recollida de mostres, es va anar modificant el plantejament

inicial  de  mostratge,  afegint  noves  mostres,  eliminant-ne  algunes  o  modificant  la  localització

d'aquestes. Al annex  II, on es descriu cadascuna de les mostres de camp, es detalla per cada una

d'elles el motiu pel qual van ser afegides, eliminades o modificades. 

Els principals motius que van comportar la modificació de la planificació inicial de mostratge van

ser els següents: 

➢ La gran dificultat d'accés a algunes mostres: en els 37,97 km2 de la conca de la riera de

Tossa, només hi ha una sola localitat que és Tossa de Mar. Això provoca que només hi hagi

una sola carretera, la GI-681 que recorre la conca quasi paral·lelament a la riera de Tossa. La

resta són camins de bosc, la majoria intransitats i amb gran dificultat d'accés amb cotxe. Un

altre problema ha sigut la dificultat d'accés al torrent o riera objectiu, alguns trams de riu sòn

flanquejats per barrancs de 4-5 metres o zones d'elevada densitat boscosa impedint l'accés.

Sense dubte, aquest ha sigut el principal problema trobat. 

Figura 11. Fotografia presa a camp en la campanya de recollida de mostres, on s'aprecia un dels principals problemes:

la gran dificultat d'accés a alguna d'aquestes mostres en zones d'alta densitat de vegetació, arribant a causar fins i tot

algunes ferides (veure el front). 

➢ La poca representativitat d'algunes mostres: la primera planificació de mostratge es realitza

únicament  amb la informació  proporcionada amb els  mapes descarregats  del  ICC,  això

planteja el problema de que en alguns casos la realitat que es suposa sobre el mapa difereix

molt  de la realitat  in situ.  Per posar  un exemple,  al  mapa hi  ha una mostra que recull

informació de 7 torrents d'ordre 1, però al arribar al camp es veu que aquesta mostra està

situada a un petit torrent que no porta cabal d'aigua i la llera no arriba als 30 cm d'ample. Per

contra, es pot tenir una mostra situada en un torrent que recull informació de tan sols 2

torrents d'ordre 1, i al arribar al camp, veure que on està situada aquesta mostra hi ha un flux
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d'aigua continu amb una llera d'uns 2 metres d'ample.  Sobre el mapa es considera més

important  agafar  la mostra que recull  informació de 7 torrents,  mentre que en camp la

realitat és que és més important agafar la mostra dels 2 torrents d'ordre 1. Aquest problema

sorgeix en gran part per la gran quantitat de torrents d'ordre 1 i lo molt que difereixen entre

ells (factor no observable sobre el mapa). 

➢ La necessitat d'afegir noves mostres per a zones inicialment no representades: desprès de fer

alguns canvis en algunes mostres degut a la impossibilitat d'accés, apareix la problemàtica

de  que  alguns  torrents  o  rieres  importants  no  són  representats  amb  cap  mostra.  Per

solucionar aquest fet el que es procura és afegir noves mostres a la mateixa riera situades en

llocs diferents, on es pugui accedir, encara que no estigui tant be situada. 

El procés de modificar el plantejament de mostratge inicial es va realitzar conjuntament amb la

recollida de mostres. Finalment, la localització de les mostres va quedar de la forma que queda

reflectida a la figura 12. Aquesta campanya final compta amb 6 mostres a la mateixa riera de Tossa i

37 als diversos afluents, sumant un total de 43 mostres.

Figura  12  Localització  dels  punts  de  mostreig  definitius,  alguns  es  mantenen  respecte  la  campanya  inicialment

plantejada, altres han sigut eliminats, canviats de lloc i també s'hi han afegit de nous. 
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7.2. Recollida de mostres de camp.

Un cop localitzats sobre el mapa els punts on es recolliran les mostres, es passa al treball de camp.

Existeixen nombrosos protocols d'actuació per a la recollida de mostres de sediments al camp, tot i

això, aquests es modifiquen i s'adapten a les necessitats i els recursos disponibles per part de qui

realitza la campanya de recollida de mostres. En base als objectius de l'estudi, s'ha d'escollir un

protocol de recollida adient. 

El procés de recollida de mostres que s'ha seguit és: arribar al punt de recollida marcat al mapa,

anotar les coordenades, fer la descripció de la mostra i  recollir-la. No obstant la senzillesa del

procediment, s'han de tenir en compte algunes consideracions importants:

➢ Quan l'estudi es centra en els sediments més fins, si hi ha cabal d'aigua, s'ha de tenir cura

durant la sortida de la pala a la superfície per no perdre els fins, ja que són aquestes les

partícules les més riques en traces de contaminants (Mudroch i Azcue, 1995).

➢ Els sediments de fons tenen dos zones d'interès: la superficial (10-15 cm) i les capes més

profundes. Mostrejar la capa superficial proveeix informació de la distribució horitzontal

dels  paràmetres  o  propietats  d'interès  dels  materials  dipositats  més  recentment.  La

informació  obtinguda  a  partir  dels  anàlisis  de  sediments  superficials,  com  pot  ser  la

distribució granulomètrica o la composició geoquímica, es pot utilitzar, per exemple, per

mapejar la distribució d'un contaminant químic en sediments a través d'un àrea específica

d'aigua. En canvi, una columna de sediments, inclosos la capa superficial de sediments i els

sediments de sota aquesta capa, es recull per a l'estudi dels canvis històrics en paràmetres

d'interès i per caracteritzar la qualitat del sediment en profunditat (Methods for collection,

storage and manipulation of sediments for chemical and toxicological analyses: technical

manual, 2001).

➢ Per l'estudi que es realitza, s'ha de procurar agafar el materials fins, evitant els de major

granulometria (clastes), i si és possible, netejar la pala amb aigua abans d'agafar una nova

mostra. Si la situació ho permet, és també interessant no agafar sediments de només una

zona o forat,  tractar  d'omplir  la  mostra amb sediments de vàries zones dintre  del  punt

desitjat.  En  alguns  casos  és  necessari  també retirar  la  primera capa de sol  vegetal  per

aconseguir sediments. 

El material necessari per realitzar la recollida de mostres és el següent:

➢ Vehicle per desplaçar-se: a ser possible un tot terreny o un cotxe utilitari 4x4.
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➢ Calçat i roba adequada: botes impermeables per poder-se ficar en trams amb aigua i roba

impermeable  també  per  accedir  millor  a  zones  d'alta vegetació  amb  gran  quantitat  de

punxes, aconsellable també portar guants de podar. 

➢ Martell  i  pic de geòleg: molts punts de mostreig es situen en punts amb forta cobertura

vegetal i és necessari cavar amb el pic per treure la capa més superficial de sol vegetal i

agafar sediments mes profunds. També es necessari en zones amb pocs fins i molts clastes

de mida centi i decimètrica, per apartar-los i poder extreure els fins amb la pala. 

➢ GPS per ubicar-se i obtenir les coordenades UTM dels punts on s'agafen les mostres. 

➢ Pala per extreure els sediments.

➢ Bosses impermeables de nylon de 40x60 cm i 0,2 de grossor, on es ficaran els sediments. 

➢ Amarres de nylon per tancar les bosses de mostreig. 

➢ Retolador permanent per marcar sobre les bosses el seu número de mostra.

➢ Mapes de la zona, llibreta de camp, etc...

Figura 13. Fotografies preses al camp. A la primera s'observa el mètode de recollida de sediments de la llera del riu. A

la segona s'observa com es tanquen les bosses i es deixen llestes per ser transportades al laboratori. 

Al annex II es troba la descripció detallada de totes les mostres recollides a camp, es disposen en

ordre cronològic segons van ser recollides a camp ja que algunes descripcions fan referència a

mostres anteriors i algunes explicacions sobre el canvi de posició van relacionades amb el canvi de

situació de la mostra anterior.

Per a realitzar aquesta descripció s'ha seguit una plantilla o fitxa, la qual es mostra a la figura 14. 
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Número de mostra

Coordenades:
Les coordenades UTM 
zona 31N amb el 
sistema de referència 
geodèsic ETRS89, 
anotades a camp amb 
ajuda del GPS.

Una fotografia de la zona on s'agafa la mostra 

Litologia (ICC): 
Una breu indicació 
sobre la litologia 
esperada al lloc de la 
mostra.

Localització:  Descripció  de  la  localització  de  la  mostra  respecte el  plantejament  inicial  de
mostratge.

Descripció de camp: Descripció de camp, aquesta descripció s'estructura en totes les mostres de la
següent manera: 1) Situació de la mostra.  2) Descripció de la llera del torrent (ample, soscavació,
pendent, presencia d'aigua, etc...). 3) Litologia, granulometria i presència de matèria orgànica. 4)
Vegetació predominant.  5) Altres observacions.

Laboratori: Referència de laboratori i observacions.
Figura 14. Fitxa de camp, on es realitza la descripció detallada de totes les mostres recollides durant la campanya.
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7.3. Tractament de les mostres de camp.

7.3.1. Fonament i objectiu.

Prèviament a la realització dels anàlisis químics és necessari obtenir de cada mostra els sediments

de mida inferior a 0,177 mm. Per obtenir aquesta fracció de cada mostra s'utilitza un procés de

tamisat al laboratori. 

El tamisat és un mètode físic per separar mescles de partícules. Consisteix en fer passar una mescla

de partícules sòlides de diferents grandàries (mostra) per un tamís o garbell. Les partícules de menor

grandària  passen  pels  porus  del  tamís  travessant-ho i  les  grans  queden  retingudes  pel  mateix

(Brown, 1965). 

Els tamisos de malla quadrada que s'utilitzen són els tamisos de la sèrie ASTM números 14, 45, 60 i

80 els quals tenen les obertures enunciades a la taula 9:

Nº Obertura (mm)

14 1,41

45 0,35

60 0,25

80 0,18
Taula 9. Correspondència entre el número del tamís i la seva obertura. 

7.3.2. Procediment.

Les mostres de camp es porten al laboratori de la Facultat de Geologia de la UB. El tractament que

segueixen totes les mostres és el mateix, al annex III es detalla aquest procés amb explicacions pas a

pas i fotografies preses al laboratori.  

Al laboratori les mostres es deixen assecar, i un cop seques, es realitza el procés de tamisat dos cops

per cada mostra, per tal d'utilitzar tota la mostra recollida a camp (als tamís superior només hi cap la

meitat de la mostra). 

Separats els sediments de cada mostra en les diferents granulometries, es descarten totes aquelles

superiors a 0,25 mm (les que no passen pel tamís #60). Amb els sediments de mida entre 0,25 i

0,177 mm (els que es queden sobre tamís #80) s'omple un pot cilíndric de mostratge (5x3 cm). Amb

els sediments de mida inferior a 0,177 mm s'omple un sobre amb 20 grams, els quals s'enviaran per

a que es realitzin els anàlisis químics. Amb els sediments sobrants de mida inferior a 0,177 s'omplen

2 pots de mostratge i una bossa de plàstic. És important anotar les referències de les mostres sobre

els tubs, sobres i bosses per poder identificar-les inequívocament.
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7.3.3. Granulometria.

A l'assaig granulomètric es dona una mesura i graduació dels grans d'una formació sedimentària,

amb finalitat de l'anàlisi, tant del seu origen com de les seves propietats mecàniques, i el càlcul de

l'abundància de cadascuna de les mides previstes per una escala granulomètrica.

En el present treball s'ha realitzat la granulometria de tres mostres de diferents trams de la riera de

Tossa. D'aigües amunt a aigües avall,  són les mostres 37, 38 i 39. A la figura 15 es mostra la

localització d'aquestes mostres.

Figura 15. Localització de les mostres 37, 38 i 39, utilitzades a l'assaig granulomètric. 

En el cas d'algunes mostres, la quantitat de fracció fina (< 0,177 mm) era mínima, en alguns casos

no arribant a poder omplir el mínim de 20 grams que s'envien pels anàlisis químics. És llavors que

es decideix fer un assaig de granulometries per poder caracteritzar millor les mostres recollides.

També serveix per veure la continuïtat i l'homogeneïtat o heterogeneïtat (graduació) d'aquestes per

saber si  les propietats mecàniques dels sediments són de bona qualitat,  o pel cas contrari,  són

deficients.

Al annex IV es descriu el procediment realitzat a la granulometria i es presenten els resultats, també

s'explica la  teoria  relacionada amb la interpretació  de les corbes granulomètriques.  Les corbes

granulomètriques obtingudes es mostren a la figura 16.
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Figura 16. A la esquerra, comparació de les corbes granulomètriques de les mostres 37, 38 i 39. A la dreta, comparació

entre la corba granulomètrica de la mostra 39 utilitzant tota la mostra i utilitzant la part quartejada. 

A  priori,  una  apreciació  important  és  que  les  diferències  entre  les  diferents  mostres  són

insignificants, donant resultats molt similars en quant a la granulometria. Les tres mostres s'han

agafat de la mateixa llera de la riera, així que caldria esperar que les mostres agafades aigües amunt

tinguessin més quantitat de fraccions amb diàmetres superiors que les agafades aigües avall. Aquest

fet no s'observa degut a la proximitat de les mostres (distàncies no superiors als 700-800 metres

entre mostres) i  al tipus de substrat,  ja que els granits es veuen molt afectats per processos de

disgregació mecànica. 

A l'hora de discutir sobre com afecta als resultats el fet d'agafar més o menys quantitat de mostra,

s'observa com els resultats entre la mostra normal i la mostra quartejada són pràcticament idèntics.

Com aplicació  directa  d'aquest  assaig,  pot  establir-se una classificació  genèrica dels  sediments

atenent a la seva granulometria:

Partícula Argila Llims Sorra fina Sorra grollera Grava fina Grava Blocs

Mida (mm) <0,002 0,002 – 0,06 0,06 – 0,5 0,5 - 2 2 – 10 10 – 20 > 20

Taula 10. Classificació dels sediments atenent a la seva granulometria. Font: T. William Lambe. Robert V. Whitman.
Mecánica de suelos, 1997. 

Si s'observen els gràfics es pot veure com aproximadament un 30% dels sediments són de sorra fina

i un 70% són de sorra grollera. Un dels problemes que s'observen és que el tamís més petit utilitzat

és un tamís de 0,2 mm, i dintre del 30% de sediments amb sorra fina no es pot distingir entre sorra

fina, llims i argila. 

Per determinar la fracció més fina de sediments (llims i argila) no és possible efectuar el tamisat,

per determinar-la s'haurien de fer altres tipus d'assaigs, com per exemple, un assaig de sedimentació

(densímetre).

42

0,1110
0

20

40

60

80

100
Corba Granulomètrica

Mostra 

37

Mostra 

38

Mostra 

39

Diàmetre (mm)

%
 p

as
sa

 e
n 

pe
s

0,1110
0

20

40

60

80

100

Corba Granulomètrica

Mostra 
39

Mostra 
39 
(Quartej
ada)

Diàmetre (mm)

%
 p

as
sa

 e
n 

pe
s



Tal i com s'explica al annex IV, per tal de determinar numèricament la graduació dels sediments

s'utilitzen el coeficient de curvatura i el coeficient d'uniformitat, definits com:

Els resultats es resumeixen a la taula 11.

D10 D30 D60 Cc Cu

Mostra 37 0,4 0,6 0,89 1,01 2,23

Mostra 38 0,53 0,69 1,1 0,82 2,08

Mostra 39 0,37 0,58 0,87 1,05 2,35

Taula 11. Coeficients de curvatura i d'uniformitat de les diferents mostres.

Amb un valor mitjà de Cc de apoximadament 1, els sediments es situen al límit entre ben graduats i

mal graduats ja que es consideren sediments ben graduats quan aquests presenten valors de Cc

compresos entre 1 i 3 (Salager, 2007).

Amb un  valor  mitjà  de  Cu de  apoximadament  2.2,  els  sediments  es  poden  classificar  com  a

uniformes ja que es consideren sediments molt uniformes amb valors inferiors a 2, mentre que un

coeficient inferior a 5 defineix uns sediments uniformes (Salager, 2007). 
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8. Anàlisis químics.

Tal com s'ha mencionat anteriorment, pels anàlisis químics s'utilitzen els sediments amb una fracció

inferior a 0,177 mm (tamís número 80 de la sèrie ASTM). Aquesta fracció és considerada com la

millor, a més, és la més utilitzada arreu del món per aquest tipus d'estudis ja que proporciona una

acceptable homogeneïtat,  bona representativitat  i  participa igualment en les dispersions físiques

(minerals detrítics) i químiques (cations adsorbits)(Xavier Font, 1983). 

Els anàlisi geoquímics, avui en dia, en general són anàlisis multi-element on un conjunt d'elements

es determinen amb un nivell  intermedi  de precisió.  L'ús d'aquest  tipus d'anàlisi  depèn molt  de

l'aplicació prevista de les dades. Aquests mètodes geoquímics van ser dissenyats en un afany de

determinar molts elements químics a baix cost tractant d'obtenir límits de detecció més baixos a

través de la mínima dilució. 

És important el fet de utilitzar laboratoris acreditats. El procés d'acreditació permet als laboratoris

demostrar la prova de la seva competència tècnica i la capacitat de complir amb un marc d'actuació. 

En el  cas  del  present  estudi,  les  mostres  són enviades  a  Ontario  (Canadà),  als  laboratoris  de

l'empresa  privada  Actlabs  (Activation  Laboratories  Ltd.).  Allà,  mitjançant  principalment  dos

mètodes (INAA i TD-ICP), s'obté la concentració de diversos elements (en ppb, ppm, %). 

8.1. Mètodes d'anàlisi químic.

Els mètodes que s'utilitzen per realitzar l'anàlisi químic son els següents:

➢ Anàlisi  per  Activació  Neutrònica  Instrumental  (INAA): és  una  tècnica  analítica  no

destructiva, altament precisa i exacta capaç de determinar fins a 48 elements en gairebé tots

els tipus de matrius de mostres. El INAA consisteix en la irradiació amb neutrons de les

mostres i materials de referència apropiats en un petit reactor nuclear TRIGA (“Training,

Research, Isotopes, General Atomics”) del USGS (“US Geological Survey”), per produir

núclids  radioactius  inestables.  Molts  d'aquests  radionúclids  emeten  raigs  gamma  amb

energies característiques que poden ser mesurades utilitzant detectors semiconductors d'alta

resolució. La velocitat amb la que els raigs gamma són emesos des d'un element a la mostra

és directament proporcional a la seva concentració. Els límits de detecció es troben des de en

parts per milió fins en parts per mil milions, interval que depèn de l'element i la matriu de la

mostra (Actlabs, 2014).

Amb aquesta tècnica s'obté la concentració dels següents elements: Au, Ag, Ni Zn, As, Ba,

Br, Co, Cs, Cr, Eu, Fe, Hf, Hg, Ir, Na, Rb, Sb, Sc, Se, Ta, Th, U, W, La, Ce, Nd, Sm, Sn, Tb,
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Yb, Lu.

➢ Digestió Total en Plasma d'Acoblament Inductiu (TD-ICP): una mostra de 0,25 g es digereix

amb quatre àcids, començant amb fluorhídric; seguit d'una barreja d'àcids nítric i perclòric, i

per últim amb àcid clorhídric. S'escalfa utilitzant un programa d'escalfament controlat amb

diversos cicles que deixa les mostres amb una sequedat incipient. Després que s'arriba a la

sequedat incipient, les mostres són portades de tornada a la solució utilitzant aigua règia. 

Les  mostres  són  llavors  analitzades  amb  un  sistema  ICP  Agilent  de  la  sèrie  735

(espectroscòpia atòmica).  El sistema ICP és un tipus de font de plasma en què l'energia es

subministra per corrents elèctrics que es produeixen per la inducció electromagnètica. Quan

un corrent elèctric variable en el temps es fa passar a través de la bobina, es crea un camp

magnètic  al  voltant  d'ella,  que  al  seu  torn,  indueix  corrents  elèctrics  azimutals  al  gas

rarificat, que condueixen a la formació d'un plasma. L'argó és un exemple de gas rarificat

bastant utilitzat.

Les  temperatures  del  plasma poden variar  entre  6  000 K i  10000 K,  comparable  a  la

superfície del sol. Un avantatge de les descàrregues d'ICP és que són relativament lliures de

contaminació  perquè  els  elèctrodes  estan  completament  fora  de  la  cambra  de  reacció

(Actlabs, 2014).

Amb aquesta tècnica s'obté la concentració dels següents elements: Ag, Cu, Cd, Mo, Pb, Ni,

Zn, S, Al, Be, Bi, Ca, K, Li, Mg, Mn, P, Sr, Ti, V, Y.

8.2. Resultats obtinguts.

Degut a la problemàtica a l'hora d'agafar moltes de les mostres, al successiu replantejament de la

campanya de camp, així com de la localització dels punts de mostreig, va provocar que el procés de

recollida de mostres s'allargués bastant. Conseqüència directa d'això, del total de 48 mostres de

sediments que van ser enviades a analitzar, el 24 de Maig de 2013 es van obtenir els resultats de 38

mostres que van ser enviades en un primer enviament, i el 8 d'Agost de 2013 es van obtenir els

resultats de 10 mostres més d'un segon enviament. 

Un total de 50 elements són analitzats per cada mostra, aquests elements són els següents: Au, Ag,

Cu, Cd, Mo, Pb, Ni, Zn, S, Al, As, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Co, Cs, Cr, Eu, Fe, Hf, Hg, Ir, K, Li, Mg, Mn,

Na, P, Rb, Sb, Sc, Se, Sr, Ta, Th, Ti, U, V, W, Y, La, Ce, Nd, Sm, Sn, Tb, Yb, Lu. Aquests, sumats a

la massa, els límits de detecció i a les dades d'identificació de cada mostra, totalitzen un volum de

dades que s'aproxima a les 2.600. 
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Per  classificar  i  sistematitzar  aquest  gran  volum  de  dades  s'utilitza  un  fitxer  del  programa

OpenOffice Calc. El fitxer s'estructura de forma que tota la informació que conté quedi disponible

per  a  posteriors  processos,  com  pot  ser  el posterior  tractament  estadístic  amb  el  programa

Statgraphics©. 

Al annex  V  es poden veure els resultats obtinguts pel laboratori després de realitzar els anàlisis

químics. A aquests resultats s'hi han afegit 3 columnes més amb informació sobre les coordenades

X i Y dels punts de mostratge i el número de mostra de camp (als resultats només hi apareixia la

referència de laboratori per identificar la mostra).

8.3. Límit de detecció.

El límit  de detecció (LD) es defineix  habitualment com la quantitat  o concentració mínima de

substància que pot ser detectada amb fiabilitat per un mètode analític determinat. Intuïtivament, el

LD seria la concentració mínima obtinguda a partir de la mesura d'una mostra (que conté l'element

químic) que seríem capaços de discriminar de la concentració obtinguda a partir d'una mostra sense

aquest element químic present. 

La majoria d'instrumental analític produeix una senyal fins i tot quan s'analitza un espai en blanc.

Aquesta senyal es coneix com a nivell de soroll de fons. En el cas dels anàlisis realitzats amb INAA

i TD-ICP es pren com a LD la concentració d'element químic que es requereix per a produir una

senyal major que tres cops la desviació estàndard del nivell de soroll de fons.

8.4. Fiabilitat i precisió dels anàlisis químics.

És una característica essencial de l'anàlisi geoquímic el que sigui necessari analitzar grans quantitats

de mostres amb la màxima precisió i amb el mínim cost de temps i preu. Això comporta que el

treball de laboratori hagi de ser forçosament molt sistematitzat i rutinari, cosa que pot introduir tot

tipus d'errors.

Per  tant,  s'ha  de  mantenir  un  estricte  control  de  la  qualitat  de  les  dades  geoquímiques,  que

s'aconsegueix  mitjançant  la  repetició  d'un percentatge adequat  de mostres.  La comparació dels

valors d'aquestes mostres replicades amb les primeres és el que ens donarà una prova fefaent de la

qualitat de l'anàlisi realitzat (Xavier Font, 1983). 

Del  primer  enviament  realitzat  amb 38 mostres,  totes  eren  de  la  conca  de  la  riera  de  Tossa,

cadascuna d'un punt de mostratge diferent. Del segon enviament amb 10 mostres, 5 eren noves
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mostres de la conca de la riera de Tossa, és a dir, de punts de mostratge diferents, però 4 eren

mostres de punts de mostratge ja analitzats al primer mostratge amb mostres tornades a preparar. La

mostra que queda, és la única que no va ser preparada amb sediments de la conca de la riera de

Tossa, aquesta és una mostra estàndard de referència SO-4 (amb totes les concentracions certament

conegudes). 

Aquesta  mostra  estàndard de referència SO-4 és una mostra  de sòl  desenvolupada en dipòsits

lacustres d'origen glacial llimosos. Aquesta ha sigut caracteritzada mitjançant mètodes d'anàlisis de

diferents laboratoris. Els valors recomanats són les mitjanes no ponderades de 72 de 253 resultats

d'anàlisi acceptats en 9 de 32 laboratoris per als diferents components. La tècnica d'anàlisi més

utilitzada va ser absorció atòmica. També es van emprar tècniques de fluorescència de raigs X,

espectroscòpia d'emissió, colorimètrics i anàlisi d'activació de neutrons.

Llavors, de les 48 mostres de sediments analitzades en la prospecció geoquímica de la conca de la

riera de Tossa, 5 són mostres replicades (si comptem també la mostra estàndard de referència SO-4),

el qual representa aproximadament un 10% de les mostres recollides. 

Per fer el replicat s'han escollit les mostres número 3, 4, 5 i 6. S'han escollit aquestes ja que els

resultats del primer enviament indicaven que aquestes estaven situades a una zona de la conca on

les  concentracions  en  certs  elements  diferia  més  notablement  de  la  resta,  amb  presencia  en

quantitats destacables de Au, Hf, Ce, Yb, ...  entre altres. Així,  a més d'avaluar la precisió dels

anàlisis químics, es confirma si són correctes les petites anomalies que presenta aquesta zona. 

Per  tal  de  comparar  els  resultats  d'un  mètode  analític  qualsevol  s'acostuma  més  a  establir

comparacions entre valors relatius que entre valors absoluts. Una de les mesures que avalua la

variabilitat relativa i que és la més utilitzada en geoquímica és la precisió. 

Es pot definir la precisió com l'estimació de la reproductibilitat del mètode analític. Per valorar la

precisió s'utilitza el coeficient de variació, que compara la desviació estàndard amb la concentració

de l'element. 

A la taula 12 es presenta la comparació dels resultats obtinguts, així com la precisió dels resultats.

D'aquesta taula es poden extreure algunes conclusions sobre l'estudi de la precisió: 

➢ En general, la precisió analítica aconseguida pels diferents elements és bona, fins a un 86%

dels elements adquireixen una precisió inferior al 16% relatiu, i quan es parla de precisions
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inferiors al 45% s'arriba fins al 98% de les mostres. 

➢ Si  només es té en compte els  elements  químics analitzats  mitjançant  INAA s'obté  una

precisió del 12%, mentre que si  només es té en compte els elements químics analitzats

mitjançant TD-ICP s'obté un 7% de precisió. Llavors, sembla que el TD-ICP dona resultats

lleugerament més fiables. Tot això, degut a que amb TD-ICP només s'analitzen 14 elements,

aquesta diferència no és suficientment gran com per poder associar resultats més o menys

fiables a un tipus o altre de mètode d'anàlisi químic.

➢ Hi ha dos elements, el Mo i el Ba, que presenten una bona precisió en totes les mostres

menys en una, concretament, pel cas del Mo a la mostra 5 (60%) i pel cas del Ba a la mostra

6 (90%). En el cas del Ba, aquesta diferencia s'explica degut a la gran heterogeneïtat del Ba

a tota la conca de la riera de Tossa. Si s'observen totes les mostres analitzades, en general hi

ha una gran varietat de resultats, inclús en mostres bastant properes entre sí. En quant al Mo,

aquest presenta una distribució més homogènia però si observem els seus continguts son en

general bastant baixos i es situen molt a prop del límit de detecció. Com més proper les

dades al límit de detecció, resultats més dispars (menor grau de semblança). També influeix

el fet de que en totes dues mostres (Ba i Mo), només una mostra del parell de repetides es

situa  per  sota  del  límit  de  detecció,  i  al  agafar  la  meitat  d'aquest  valor,  provoca  que

disminueixi dràsticament la precisió. 

➢ Els elements Sb, Cs, Co i As presenten poca precisió a totes les mostres (un 44%, 62%, 38%

i 41% respectivament). El cas del As i el Co s'expliquen pel mateix motiu que el Ba, degut a

la seva gran heterogeneïtat. El cas del Cs i el Sb s'expliquen pel mateix motiu que el Mo,

degut a que els seus valors són molt propers al límit de detecció o inclús per sota d'aquest. 
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Au Ag Cu Cd Mo Pb Ni Zn S Al As Ba Be Bi Br Ca Co Cr Cs Eu Fe Hf Hg Ir K

Mostra 3 39 0,3 17 <0,3 2 22 6 39 0,02 6,44 2,3 380 3 < 2 5,6 0,48 < 1 35 < 1 11,45 13 < 1 < 5 1,98

Mostra 3 25 0,3 11 <0,3 2 22 5 37 0,01 6,92 2,9 360 3 < 2 5 0,49 5 29 3 0,6 1,3818 < 1 < 5 2,55

Precisió (%) 22 0 11 0 0 0 9 3 33 4 11 3 0 0 6 1 82 9 71 25 2 16 0 0 13

Mostra 4 55 0,7 13 <0,3 2 28 11 57 0,02 7,7 13,5 410 4 < 2 14,4 0,82 12 19 < 11,4 2,97 24 < 1 < 5 2,07

Mostra 4 46 0,5 13 <0,3 2 28 11 67 0,03 7,93 6,4 380 4 < 2 15,8 0,85 14 29 3 1,5 3,52 31 < 1 < 5 2,65

Precisió (%) 9 16 0 0 0 0 0 8 20 1 36 4 0 0 5 2 8 21 71 3 8 13 0 0 12

Mostra 5 < 2 0,7 8 <0,3 < 1 30 6 50 0,02 7,67 5,6 710 4 < 2 7 0,68 < 1 19 6 1,21,97 20 < 1 < 5 2,08

Mostra 5 < 2 0,4 9 <0,3 2 36 6 48 0,02 7,92 3,4 500 4 < 2 9 0,67 7 18 4 1,2 2,1430 < 1 < 5 2,28

Precisió (%) 0 27 6 0 60 9 0 2 0 2 24 17 0 0 13 1 87 3 20 0 4 20 0 0 5

Mostra 6 < 2 0,6 16 <0,3 6 28 7 66 0,06 8,4 6,7 < 50 8 < 2 41,1 0,9 6 32 < 1 1,4 2,97 20 < 1 < 5 3,58

Mostra 6 < 2 0,4 16 <0,3 4 24 7 64 0,05 8,32 <0,5 470 7 < 2 35,8 0,88 7 47 7 0,9 3,33 24 < 1 < 5 3,03

Precisió (%) 0 20 0 0 20 8 0 2 9 1 93 90 7 0 7 1 8 19 87 22 6 9 0 0 8

Mostra SO-4 < 2 0,4 62 0,4 3 11 25 98 0,06 5,45 8,5 750 1 < 2 7 1,24 12 77 5 1 2,586 < 1 < 5 1,69

Mostra SO-4 - - 22 - - 16 26 94 - 5,46 - - - - - 1,11 11 61 - - 2,37 - 0,03 - 1,73

Precisió (%) - - 48 - - 19 2 2 - 1 - - - - - 6 4 12 - - 4 - 0 - 1

Mitjana de precisió (%) 8 16 13 0 20 7 2 3 16 2 41 29 2 0 8 2 38 13 62 13 5 15 0 0 8

Taula 12.  Comparació de resultats entre mostres repetides, amb la corresponent precisió per cada element. La mitjana de precisió es calcula tenint en compte la mostra estàndard de

referència SO-4
 
 només per aquells elements que se'n tinguin dades.
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Li Mg Mn Na P Rb Sb Sc Se Sr Ta Th Ti U V W Y La Ce Nd Sm Sn Tb Yb Lu

Mostra 3 19 0,24 298 2,58 0,021 334 0,4 5,3 < 3 71 <0,5 33,7 0,17 4,9 24 < 1 30 52,3 127 32 8,1 <0,01 <0,5 6,2 0,34

Mostra 3 18 0,21 261 2,25 0,019 213 0,2 5 < 3 70 <0,5 48,2 0,17 4,6 22 < 1 25 50,6 118 38 7,7 <0,01 <0,5 5,3 0,31

Precisió (%) 3 7 7 7 5 22 33 3 0 1 0 18 0 3 4 0 9 2 4 9 3 0 0 8 5

Mostra 4 24 0,32 1630 2,91 0,027 198 0,8 6,9 < 3 108 <0,5 53,6 0,26 11,7 31 < 1 55 98,7 221 52 14 <0,01 <0,5 9,7 0,57

Mostra 4 27 0,36 1720 2,53 0,022 133 0,6 7,7 < 3 102 <0,5 66,2 0,26 8,5 35< 1 47 87,5 189 78 12,7 <0,01 <0,5 9,1 0,57

Precisió (%) 6 6 3 7 10 20 14 5 0 3 0 11 0 16 6 0 8 6 8 20 5 0 0 4 0

Mostra 5 25 0,35 505 2,76 0,023 153 0,5 6,2 < 3 110 <0,5 49,4 0,25 9,8 28 < 1 43 86,9 200 45 12,3 <0,01 <0,5 9,1 0,46

Mostra 5 24 0,34 449 2,49 0,018 162 0,2 6,7 < 3 102 <0,5 69,2 0,14 9,2 18 < 1 39 86,1 186 90 12,2 <0,01 <0,5 8,3 0,48

Precisió (%) 2 1 6 13 12 3 43 4 0 4 0 17 28 3 22 0 5 1 4 33 1 0 0 5 2

Mostra 6 38 0,41 1750 2,67 0,055 207 < 0.1 8,5 < 3 74 <0,5 176 0,2 20,3 30< 1 97 228 567 196 40,7 <0,01 <0,5 15,9 0,95

Mostra 6 36 0,38 1650 2,32 0,041 300 0,6 9,1 < 3 68 <0,5 224 0,2 21,2 29 < 1 78 197 473 217 35,7 <0,01 <0,5 14,2 0,91

Precisió (%) 3 4 3 7 15 18 85 3 0 4 0 12 0 2 2 0 11 7 9 5 7 0 0 6 2

Mostra SO-4 21 0,58 662 1,02 0,089 143 1,4 7,8 < 3 179 <0,5 7,2 0,35 2,6 86 < 1 19 30,5 59 25 4,1 <0,01 <0,5 2,5 0,44

Mostra SO-4 - 0,56 600 1,00 0,09 - - - - 170 - - 0,34 - 90 - - - - - - - - - -

Precisió(%) - 2 5 1 1 - - - - 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - -

Mitjana de precisió (%) 4 4 5 7 9 16 44 4 0 3 0 15 6 6 7 0 8 4 6 17 4 0 0 6 2

Taula 12.  Comparació de resultats entre mostres repetides, amb la corresponent precisió per cada element. La mitjana de precisió es calcula tenint en compte la mostra estàndard de

referència SO-4  només per aquells elements que se'n tinguin dades.

50



9. Tractament estadístic i gràfic dels resultats.

En tota campanya  de prospecció geoquímica,  la  primera fase en  la interpretació  dels  resultats

consisteix en condensar la gran quantitat de dades analítiques de que es disposa i  extreure'n la

informació més completa possible.  La forma més exacta i  objectiva de fer-ho és mitjançant el

tractament estadístic d'aquests resultats. 

El tractament estadístic i gràfic s'ha portat en paral·lel i s'ha estructurat en tres fases: 

➢ Anàlisi i tractament univariant.

➢ Anàlisi i tractament bivariant.

➢ Anàlisi i tractament multivariant.

El  tractament estadístic univariant inclou el càlcul dels paràmetres estadístics descriptius de les

poblacions element a element  i  els gràfics descriptius de distribucions dels continguts de cada

element,  mitjançant  histogrames i  gràfics  de probabilitat.  El  tractament  gràfic  consisteix  en la

representació  de les distribucions geogràfiques dels  continguts  element  a  element,  representant

sobre el mapa els valors d'anomalia probable.

El tractament estadístic bivariant consisteix en l'anàlisi de les relacions entre elements dos a dos,

mitjançant el càlcul de coeficients de correlació binaria i per diagrames binaris amb expressió de

rectes o corbes de regressió. 

Mitjançant  el  tractament  estadístic  multivariant  s'analitzen  les  relacions  subjacents  entre  les

distribucions de tots els elements analitzats, reduint la informació aportada per tots ells a un número

més petit de variables que poden explicar de una manera més clara el comportament dels elements i

la seva variabilitat. El tractament gràfic multivariant ha consistit en la representació de la distribució

geogràfica dels components extrets de l'anàlisi de components principals.

9.1. Tractament estadístic univariant.

L'anàlisi estadístic univariant és bàsic en pràcticament tots els estudis geoquímics. La seva finalitat

és  determinar  el  model  de  distribució  que  segueix  un  element  qualsevol  dintre  d'un  conjunt

prèviament definit (conca de la riera de Tossa). A partir d'aquest model de distribució es poden

calcular tots els paràmetres que ens permetran definir els llindars d'anomalia de cada element. 

Per la interpretació dels resultats d'una campanya geoquímica és important el coneixement de les

variables individuals, tot i que últimament aquest tipus d'anàlisi s'ha obviat, sobretot en estudis que
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incloïen  anàlisi  multivariable.  Tot  i  això,  molts  dels  resultats  obtinguts  mitjançant  estudis

multivariables  podrien  haver-se  previst  mitjançant  un  anàlisi  univariant  detallat  i  exhaustiu

(Sinclair, 1983). 

S'ha realitzat el tractament univariant d'un total de 48 mostres de sediments de la xarxa de drenatge

de la riera de Tossa. Cal recordar que d'aquestes 48 mostres, 4 eren mostres de la primera partida

reenviades i que també hi havia una mostra estàndard de referència  SO-4. Aquestes últimes no

entren dins de l'estudi univariant. 

Els elements analitzats han sigut: Au, Ag, Cu, Cd, Mo, Pb, Ni, Zn, S, Al, As, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Co,

Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Hg, Ir, K, Li, Mg, Mn, Na, P, Rb, Sb, Sc, Se, Sr, Ta, Ti, Th, U, V, W, Y, La, Ce,

Nd, Sm, Sn, Tb, Yb, Lu.

A l'anàlisi univariant s'ha realitzat un anàlisi descriptiu per cada un d'aquests elements, mitjançant

l'estimació  dels  estadístics  de  tendència  central  (mitja  i  mediana),  distribució  de  freqüències

(freqüència, màxim, mínim, simetria,...) i estadístic de dispersió (desviació típica). 

També s'han realitzat histogrames de freqüències normal i lognormal, que han permès constatar la

distribució de freqüències de les variables; i gràfics de probabilitat normal i lognormal, que han

permès avaluar si la variable segueix una distribució normal o lognormal. 

Al final d'aquest apartat es detallen els resultats obtinguts per cada element analitzat. A més, als

annexos es presenten en un quadre resum les dades de l'anàlisi descriptiu (normal i lognormal) i

s'il·lustren els gràfics que han sigut necessaris per a realitzar l'estudi. 

9.1.1. Lleis de distribució de resultats.

En tot estudi geoquímic amb una quantitat suficient de resultats, una de les primeres etapes del

tractament estadístic consisteix en establir les lleis de distribució que segueixen aquestes dades. En

geoquímica es poden considerar dos lleis de distribució fonamentals: la normal i la lognormal.

La llei de distribució normal o de Laplace-Gauss és aquella que associa a qualsevol valor d'una

variable aleatòria continua la seva freqüència absoluta. Ve definida per dos valors:

➢ Un màxim (moda o mitja aritmètica X).

➢ Desviació estàndard (S).

Es caracteritza a més per:

➢ Dos punts d'inflexió de abscissa  X - S i X + S
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➢ F(x) tendeix asimptòticament cap a 0 quan x tendeix a ±∞

La  llei  de  distribució  lognormal  o  de Galton-MacAlister  associa  al  logaritme de  una variable

aleatòria continua la seva freqüència absoluta, és a dir, que la variable no segueix una llei normal

però els seus logaritmes sí que la segueixen. També ve definida per dos valors:

➢ La mitja geomètrica (Xg).

➢ La desviació geomètrica (Sg).

En prospecció geoquímica el model de distribució que es troba de forma més generalitzada és el

lognormal (Ahrens, 1957), encara que també existeixen elements que segueixen una distribució

normal. 

Per tant, els resultats analítics d'un element qualsevol, tant si segueix una llei de distribució normal

o lognormal, quedarà caracteritzat per un valor més o menys central (valor de tendència central) i

una mesura de la dispersió dels demés valors respecte aquest central.

De  tots  els  paràmetres  que  expressen  un  valor  de  tendència  central  (moda,  mediana,  mitjana

aritmètica, ...), el més utilitzat és la mitjana aritmètica per poblacions que segueixen un model de

distribució normal, i la mitjana geomètrica quan el model de distribució és lognormal.

La dispersió dels resultats respecte al valor central generalment es calcula de forma numèrica a

partir de la desviació que ve donada per:

Un dels coeficients de desviació més utilitzats i que correspon a la mesura de la dispersió dels

valors  individuals  respecte  a  la  mitjana és  la  variància,  que es  defineix  com la  mediana dels

quadrats de les desviacions:

El coeficient de desviació més utilitzat és la desviació estàndard que correspon a la arrel quadrada

de la variància:

Per determinar si  una població segueix un model de distribució normal o lognormal existeixen
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diversos tests o proves, a partir de les quals es pot arribar a interpretar quin tipus de model segueix

el conjunt de resultats d'un element donat: càlcul de la asimetria i curtosis, el test de Chi-quadrat, el

test F, el test t, etc. Però tots ells impliquen càlculs bastant complexes i el grau de seguretat assolit

no és massa elevat, especialment quan es tracta de poblacions complexes, sent aquestes freqüents al

tractar amb resultats d'unitats geològiques. 

És per això que s'ha preferit utilitzar el mètode gràfic per determinar el tipus de distribució que

segueixen els elements. Aquest mètode comporta avantatges com són la seva simplicitat en el càlcul

i el poder visualitzar la llei de distribució que segueix l'element.

El primer pas a seguir en aquest mètode gràfic és la construcció de l'histograma de freqüències.

L'histograma té el  gran avantatge de que subministra una informació visual  ràpida del rang de

valors que tenim a la població, i en alguns casos, permet fer una estimació del valor de tendència

central i de la dispersió dels demés valors. 

Una distribució normal queda reflectida per una corba de freqüències en forma de campana. En

canvi, una distribució lognormal donarà una corba esbiaixada cap a l'esquerra (biaix positiu).

Figura 17. A l'esquerra, gràfic típic de la distribució normal. A la dreta, gràfic típic de la distribució lognormal. Font:

Estudiar Física (www.estudiarfisica.wordpress.com), 2014.

Dels 43 elements analitzats en aquest estudi, 11 d'ells segueixen el model de distribució normal o

quasi-normal (S, Al, Fe, K, Na, Ba, Eu, Rb, Sb, Sr i Ti). La resta d'elements segueixen distribucions

lognormals.

En alguns casos el tipus de distribució que segueix un element no queda tan bé definit amb només

construir  l'histograma de  freqüències,  llavors  es  procedeix  a  dibuixar  la  corba  de  freqüències

acumulades. A partir d'aquesta corba és possible obtenir major informació sobre els paràmetres que

defineixen aquestes lleis de distribució, a més a més de poder determinar directament els llindars

d'anomalia. 
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Una  distribució  normal  es  veurà  representada  per  una  línia  recta  al  gràfic  de  freqüències

acumulades. Si en comptes d'una línia recta, dibuixa una corba sigmoïdal, vol dir que la distribució

és lognormal. 

Quan  en  un  gràfic  de  freqüències  acumulades  logarítmic  hi  ha  un  element  amb  distribució

lognormal, si hi ha una línia recta representa una distribució lognormal simple, si la línia es troba

trencada indica que més d'una població lognormal és present en el conjunt de dades o que hi ha un

excés de valors baixos a la població.

Al annex VI es troba un resum amb els paràmetres estadístics que defineixen el tipus de distribució

per  a  cada  element,  aquests  s'han  trobat  mitjançant el  software  de  tractament  estadístic

Statgraphics©.

Al  annex  VII  es  troben  els  histogrames  de  distribució  normal  i  lognormal  i  els  gràfics  de

freqüències acumulades normal i lognormal, realitzats per a cada element mitjançant el software de

tractament estadístic Statgraphics©. També inclou una descripció detallada i un mapa d'anomalies

de cada element.

9.1.2. Determinació del fons i dels llindars d'anomalia.

Fixar els límits a partir dels quals els valors poden considerar-se anòmals és fonamental en tot

estudi geoquímic i en especial en tota campanya de prospecció estratègica en xarxes de drenatge. 

El fons geoquímic es defineix com l'interval normal de valors de concentracions d'un element en un

àrea  (excloent  les  mostres  mineralitzades).  Serà  precís  llavors,  abans  de  poder  reconèixer  les

condicions de les anomalies, el establir els valors de fons amb els que es poden comparar.

El valor del fons ve donat per la intersecció de la recta de freqüències acumulades amb la ordenada

del 50%. En el cas d'una distribució normal aquest valor coincideix, amb gran aproximació, amb la

mitjana  aritmètica.  Si  la  distribució  és  lognormal, el  fons  calculat  a  partir  de  la  gràfica  de

freqüències acumulades coincideix amb la mitjana geomètrica. 

El llindar o llindars d'anomalia representa el límit superior de les fluctuacions del fons, i per tant, és

funció del valor de fons i de la dispersió. Aquesta última és de gran importància en la determinació

del llindar, ja que, dos poblacions que tinguin el mateix fons poden tenir diferents llindars si els seus

coeficients de desviació són diferents. A partir d'aquests llindars podem determinar les mostres que

s'aparten de la norma, que és la finalitat de l'estudi geoquímic que es realitza.

Aquests  llindars  es  calculen  a  partir  de  la  propietat  que  compleixen  per  definició  totes  les
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distribucions normals:

➢ Que el 68,26% de la població està entre  X – S i  X + S.

➢ Que el 95,44% de la població està entre  X – 2S i  X + 2S.

➢ Que el 99,74% de la població està entre  X – 3S i  X + 3S.

Això també és vàlid per a les distribucions lognormals,  ja que els logaritmes dels seus valors

segueixen una distribució normal. 

Els  valors  d'aquests  percentatges  es  corresponen amb els  límits  de les  quatre  grans categories

d'anomalies utilitzades en la representació cartogràfica dels continguts de cada una de les mostres, i

que son:

➢ Fons: els valors compresos entre el fons pròpiament dit (X o Xg) i el valor de X+S o Xg·Sg,

que correspon a la abscissa del 16%. Per tant aquest interval abasta el 34% de valors de la

població.

➢ Anomalia possible: compren els valors entre X+S i  X+2S (o Xg·Sg i Xg2·Sg2
  
en poblacions

lognormals), aquest últim límit correspon a la abscissa del 2,5%. Aquest interval abasta el

13,5% dels valors de la població. 

➢ Anomalia  probable:  valors  compresos  entre  X+2S  i   X+3S  (o  Xg2·Sg2 i   Xg3·Sg3 en

poblacions lognormals). Aquesta anomalia te com a límit superior la abscissa del 0,13% i

compren el 2,34% dels valors de la població

➢ Anomalia certa: valors superiors a  X+3S (o  Xg3·Sg3 per poblacions lognormals). Aquest

interval compren només el 0,13% de la població, o sigui que el 99,87% d'aquesta té valors

inferiors a aquest límit. 

Un cop definits aquests conceptes i establert els mètodes per determinar el tipus de distribució que

segueix cada element, així com definit també el mètode per determinar els valors de fons i els

llindars d'anomalia, es procedeix a realitzar l'anàlisi descrit per cada element. 

9.1.3. Anàlisi element a element i mapes d'anomalies. 

Del tractament estadístic univariant s'han obtingut tres grups de variables:

➢ Variables amb nul grau de dispersió

Hi ha cinc elements, Hg, Ir, Se, Ta i Sn, amb continguts per sota del seu límit de detecció en totes
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les mostres analitzades, degut això no ha sigut possible realitzar el seu tractament estadístic. Altres

dos elements, W i Bi, només tenen un sol valor per sobre del límit de detecció. Aquestes son també

variables no vàlides ja  que es precisa d'un número mínim i  fiable de dades per  a realitzar  el

tractament estadístic. 

El  fet de no realitzar tractament estadístic no vol dir que no es tinguin en compte, ja que, per

exemple, pel cas del Bi amb un valor per sobre del límit de detecció, aquesta mostra (19) conté

també el major contingut en molts altres elements (com són Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, As, Br, Cr, Eu, Fe,

Sc,...), això indica que serà important analitzar bé aquesta mostra i tenir igualment en compte el seu

alt contingut en Bi. 

Altres elements, com Tb, Au i Cd, només tenen uns pocs valors per sobre del seu límit de detecció

(4, 5 i 6 respectivament), però com la quantitat de dades per cada element no és en general massa

gran, s'ha decidit mantenir-los.  

Pel tractament estadístic, les mostres amb valors per sota del límit de detecció se'ls ha assignat com

a dada la meitat d'aquest límit. 

➢ Variables amb escàs grau de dispersió

Les variables d'aquest grup presenten poca dispersió, aguditzada en molts casos per tenir diversos

valors extrems, pel que no tenen a priori un bon comportament estadístic. Es tracta dels elements:

Ag, Tb, Mo, Be, P, S, Sb, U, Nd.

➢ Variables amb alt grau de dispersió

Es tracta d'elements amb una adequada distribució de freqüències, amb diversos comportaments

gràfics,  ja  sigui  com  una  distribució  normal  o  quasi-normal,  una  distribució  leptocúrtica,

mesocúrtica o asimètrica. Es tracta dels elements: Al, As, Ba, Br, Ca, Co, Cu, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, K,

Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sr, Ti, Th, V, Y, Zn, La, Ce, Sm, Yb i Lu.

Alguns  d'aquests  elements  presenten  distribucions  que  s'ajusten  molt  al  model  normal.  Això

succeeix amb diversos dels elements majoritaris (Al, Fe, K, Na) i amb Ba, Eu, Rb, Sr i Ti. 

La resta d'elements mostren en general una tendència a distribucions lognormals amb asimetries

positives, distribucions truncades, amb trets de polimodalitat, valors extrems o anòmals (indicadors

de mineralitzacions), etc. 

Ja que es farà referència, cal dir que al annex  VII es troben els mapes d'anomalia dels diferents

elements analitzats. En aquest estudi s'ha tingut en compte només la anomalia probable (valors entre
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X+2S i X+3S en poblacions normals o entre Xg2·Sg2 i  Xg3·Sg3
  
en poblacions lognormals) com a

indicador d'anomalia, ja que a priori no hi ha cap indici d'anomalia en tota la conca, i a més, ajudarà

a simplificar els càlculs. 

Per a realitzar l'anàlisi element a element es segueix la mateixa metodologia per a cadascun d'ells.

Per cada un dels elements s'obtenen els paràmetres estadístics normal i lognormal, els histogrames

normal i lognormal i els gràfics de probabilitat normal i lognormal, un mapa d'anomalies probables

i una descripció la qual consta de tres parts: al primer paràgraf s'indica a quin grup de variables

pertany l'element aixi com el nombre de valors per sobre del límit de detecció, al segon paràgraf es

fa una descripció e interpretació dels gràfics obtinguts, i al tercer i últim paràgraf s'indica el valor

del llindar d'anomalia, el número de mostres que superen aquest llindar, quines son i on es situen, i

en cas que es pugui, un raonament o interpretació d'aquesta anomalia (veure annex VII). 

A continuació, a les figures 18 i 19 es mostra l'exemple del Ca (les dades estadístiques, els gràfics,

mapes i descripció de la resta d'elements es pot trobar als annexes VI i VII):

Cu,   Coure
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Figura 18. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del coure.
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El coure pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió. Totes les mostres es situen

sobradament per sobre del límit de detecció (>1 ppm).

Mirant  els gràfics veiem que el  cobre segueix  una típica distribució lognormal, quan apliquem

logaritmes  els  gràfics  adquireixen  distribucions  normals  (al  contrari  del  que  passa  amb altres

elements com l'Au i l'Ag). En aquest cas es pot afirmar sense cap dubte de que es tracta d'una

distribució lognormal, leptocúrtica  (la corba leptocúrtica és la que està per sobre de la normal, o

sigui, que és més alta i prima, amb una major centralització de les variables en torn a la mitjana),

amb asimetria positiva (les freqüències més altes es troben al costat esquerra de la mitjana, mentre

que al costat dret, a la cua, hi ha freqüències més petites) i amb/sense tendència a la bimodalitat (es

veuen dos pics al histograma com si fossin dos poblacions, i al gràfic de freqüències acumulada

s'observa com la recta sembla que trenqui en un altre recta). Al gràfic de probabilitat lognormal

s'observa com es dibuixa una recta quasi perfecta,, aquests tipus de distribucions no són massa

interessants des del punt de vista de l'explotació minera, ja que indiquen l'absència de poblacions

anòmales, i per tant, la possibilitat de que existeixin zones mineralitzades és reduïda. En general els

valors  s'allunyen bastant  del  límit  de detecció,  amb un màxim de 68 ppm, lluny dels  llindars

d'anomalia amb interès econòmic en geoquímica de sediments que són uns 200 ppm. 

El  no tenir cap tipus de mineralització de coure en tota la conca influeix en el fet de no tenir

anomalies importants. Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que

el llindar d'anomalia es situa en 44,49 ppm. Només les mostres 10 i 19 superen aquest llindar, si

mirem el mapa d'anomalies veiem que aquestes es situen al afluent del torrent d'Aiguafina i al

torrent  de Pont Rodó respectivament (encaixats als leucogranits de gra mitjà i  en granodiorites

respectivament).
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Figura 19. Mapa d'anomalies de coure a la conca de la riera de Tossa, com més gran és la circumferència que bordeja el
número que senyala el lloc de la mostra, major es la anomalia trobada.
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9.2. Tractament estadístic bivariant.

Consisteix en estudiar les variacions simultànies de dos variables, ja sigui gràficament mitjançant

diagrames de correlació  binaris o calculant  el  coeficient  de correlació lineal  que existeix  entre

variables. 

El  coeficient  de  correlació  linear  (r)  és  un  índex  numèric  que  dona  una  mesura  rigorosa  i

quantificada del grau de dependència que existeix entre dos variables. Sent r:

Aquest coeficient varia entre +1 i -1. Un coeficient igual a zero indica una total independència entre

les dues variables, com més pròxim a +1 estigui el valor, millor és la relació entre les variables e

indica  que els  valors  varien  en  la  mateixa  direcció.  Si  els  valors  són negatius indica  que  les

fluctuacions que presenten aquestes variables actuen en direccions oposades. 

En prospecció geoquímica poden utilitzar-se els coeficients de correlació per valorar associacions

d'elements  a  les  mostres,  també  poden  indicar-nos  si  dos  elements  es  troben  relacionats

espacialment, de manera que un d'ells pugui utilitzar-se com indicador de l'altre (Lepeltier, 1969). 

Aquests coeficients de correlació calculats entre els diferents elements s'han agrupat en un diagrama

que  constitueix  la  denominada  matriu  de  correlació  (veure  taula  13).  Aquesta  taula  sintetitza

perfectament les relacions que apareixen entre els diferents elements. A continuació es descriuen les

diverses correlacions: 

Primerament cal senyalar que hi ha dos elements que no mostren relació amb cap altre element,

aquests són el Au i el Hg. També hi ha altres elements en que la relació del coeficient de correlació

és en qualsevol cas menor a un valor de 0,6. Aquests elements son Ag, Cu, Mo, K, Sb i W. 

A l'altre extrem, cal destacar la forta correlació entre els elements del grup de les Terres Rares (Ce,

La, Lu, Nd, Sm, Y, Yb). Alguns d'aquests elements mostren, a més a més, una forta correlació amb

altres elements (com poden ser el U i el Ti).

També s'observen algunes correlacions molt importants entre diversos elements, com son: Sc, Fe,

Li, Mg, Co, Cs, Ni i Zn, amb coeficients de correlació linear entre ells superiors a 0,8 en la majoria

de casos. 
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Au Ag Cu Cd Mo Pb Ni Zn S Al As Ba Be Bi Br Ca Co Cr Cs Eu Fe Hf Hg K Li Mg M n Na P Rb Sb Sc Sr Ti Th U V W Y La Ce Nd Sm Tb Yb Lu
Au 1,000 0,250 -0,132 -0,115 0,094 -0,031 -0,076 -0,105 -0,097 0,081 0,042 -0,043 -0,047 -0,050 -0,089 -0,002 -0,024 -0,161 -0,165 0,116 -0,028 0,280 -0,050 0,116 -0,128 -0,120 0,116 0,169 -0,089 -0,194 -0,027 -0,155 0,063 0,038 0,042 -0,069 -0,053 -0,050 0,048 0,024 0,008 -0,060 -0,022 -0,090 0,044 0,050

Ag 1,000 0,255 0,057 0,072 0,251 -0,228 -0,015 0,113 0,233 -0,012 0,181 0,104 0,069 0,090 -0,111 -0,058 -0,150 -0,107 0,169 0,050 0,548 -0,110 0,103 -0,071 -0,188 0,264 0,124 -0,068 -0,262 -0,174 -0,068 0,013 0,209 0,374 0,417 -0,017 -0,110 0,390 0,335 0,339 0,249 0,334 -0,144 0,423 0,404

Cu 1,000 0,380 0,177 0,495 0,401 0,488 0,539 0,370 0,381 0,293 -0,004 0,319 0,346 0,254 0,263 0,189 0,215 0,211 0,266 -0,320 -0,129 0,065 0,329 0,255 0,203 -0,333 0,246 -0,066 -0,030 0,311 0,178 0,326 -0,188 0,182 0,157 -0,001 0,029 -0,052 -0,042 -0,119 -0,040 0,172 -0,111 -0,134

Cd 1,000 -0,018 0,551 0,733 0,881 0,383 0,468 0,564 0,503 -0,120 0,621 0,389 0,573 0,724 0,731 0,580 0,572 0,705 -0,006 -0,055 -0,120 0,845 0,707 0,144 -0,503 0,635 0,048 -0,101 0,758 0,492 0,590 -0,053 -0,055 0,515 -0,055 0,058 0,236 0,232 0,229 0,198 0,101 -0,218 -0,197

Mo 1,000 0,027 -0,217 -0,041 0,280 -0,146 0,002 -0,036 0,243 -0,021 0,292 0,033 -0,197 -0,255 0,030 -0,052 -0,126 -0,132 -0,021 0,026 -0,057 -0,160 0,205 0,140 0,089 0,100 -0,401 -0,085 -0,189 0,222 0,127 0,353 -0,032 0,436 0,260 0,147 0,182 0,081 0,236 0,159 0,221 0,216

Pb 1,000 0,548 0,649 0,206 0,258 0,593 0,549 0,058 0,437 0,215 0,305 0,422 0,431 0,121 0,167 0,252 -0,118 -0,034 -0,071 0,397 0,344 0,044 -0,236 0,233 -0,173 -0,126 0,278 0,271 0,212 -0,150 0,046 0,149 0,007 -0,037 0,035 -0,002 0,077 0,003 0,056 -0,160 -0,117

Ni 1,000 0,826 0,267 0,366 0,656 0,541 -0,216 0,540 0,234 0,576 0,805 0,858 0,489 0,529 0,658 -0,174 0,008 -0,114 0,772 0,764 0,006 -0,657 0,465 -0,097 0,111 0,709 0,583 0,347 -0,194 -0,234 0,417 -0,071 -0,158 0,107 0,064 0,104 0,007 0,142 -0,430 -0,418

Zn 1,000 0,509 0,507 0,640 0,647 -0,124 0,566 0,392 0,733 0,770 0,787 0,582 0,619 0,771 -0,046 -0,094 -0,176 0,880 0,831 0,207 -0,580 0,702 -0,067 0,004 0,810 0,651 0,583 -0,057 -0,049 0,598 -0,031 0,061 0,283 0,262 0,280 0,198 0,129 -0,261 -0,252

S 1,000 0,174 0,218 0,159 0,313 0,275 0,788 0,412 0,212 0,169 0,250 0,363 0,337 -0,124 -0,060 -0,014 0,386 0,296 0,586 -0,183 0,370 0,221 -0,115 0,396 0,213 0,425 0,089 0,462 0,330 -0,060 0,386 0,233 0,255 0,113 0,328 0,403 0,232 0,197

Al 1,000 0,144 0,316 0,060 0,231 0,182 0,524 0,344 0,394 0,605 0,418 0,505 0,221 -0,251 0,314 0,546 0,432 0,328 -0,036 0,456 0,138 0,107 0,476 0,450 0,207 0,294 0,166 0,168 0,012 0,325 0,385 0,401 0,312 0,348 -0,082 0,130 0,132

As 1,000 0,394 -0,118 0,579 0,244 0,255 0,626 0,459 0,348 0,363 0,386 -0,136 -0,149 -0,275 0,564 0,440 0,017 -0,546 0,268 -0,208 0,230 0,456 0,316 0,207 -0,347 -0,149 0,140 0,077 -0,158 -0,058 -0,086 -0,078 -0,116 0,234 -0,330 -0,305

Ba 1,000 -0,320 0,293 -0,083 0,495 0,570 0,576 0,335 0,501 0,608 0,194 -0,098 -0,286 0,556 0,641 0,057 -0,445 0,469 -0,347 -0,109 0,583 0,678 0,454 0,106 -0,157 0,430 -0,026 -0,032 0,388 0,338 0,358 0,193 -0,246 -0,285 -0,283

Be 1,000 -0,101 0,590 -0,177 -0,323 -0,229 0,151 -0,257 -0,312 -0,170 0,008 0,347 -0,155 -0,370 0,649 0,561 -0,208 0,653 -0,104 -0,259 -0,444 -0,340 0,165 0,744 -0,360 0,008 0,544 0,024 0,088 -0,007 0,302 0,532 0,685 0,715

Bi 1,000 0,213 0,255 0,482 0,526 0,332 0,348 0,462 -0,002 -0,024 -0,264 0,501 0,379 -0,011 -0,326 0,232 -0,043 -0,210 0,488 0,215 0,205 -0,061 0,030 0,253 -0,024 0,002 0,087 0,089 0,090 0,090 0,259 -0,135 -0,118

Br 1,000 0,240 0,131 0,117 0,330 0,242 0,137 -0,135 -0,075 0,094 0,297 0,066 0,606 0,004 0,180 0,404 -0,016 0,192 -0,008 0,138 0,142 0,637 0,055 -0,046 0,524 0,200 0,233 0,091 0,396 0,610 0,440 0,441

Ca 1,000 0,589 0,589 0,462 0,596 0,754 0,093 -0,077 -0,063 0,727 0,786 0,181 -0,361 0,836 -0,108 -0,154 0,710 0,826 0,616 0,138 -0,124 0,690 0,125 0,134 0,480 0,454 0,494 0,331 0,013 -0,234 -0,264

Co 1,000 0,740 0,590 0,679 0,797 0,138 0,013 -0,293 0,838 0,817 0,091 -0,763 0,585 -0,258 0,076 0,807 0,684 0,485 -0,058 -0,228 0,509 -0,042 -0,045 0,321 0,282 0,319 0,163 0,049 -0,413 -0,407

Cs 1,000 0,510 0,540 0,768 0,044 0,069 -0,193 0,807 0,821 0,004 -0,598 0,530 -0,058 0,020 0,789 0,569 0,431 0,107 -0,135 0,569 -0,069 0,034 0,355 0,327 0,362 0,262 0,049 -0,255 -0,255

Cr 1,000 0,517 0,584 0,068 -0,083 0,007 0,750 0,550 0,399 -0,337 0,573 0,268 0,010 0,644 0,363 0,245 0,156 0,196 0,218 -0,014 0,319 0,384 0,420 0,344 0,383 0,217 0,023 0,028

Eu 1,000 0,806 0,330 -0,124 -0,273 0,701 0,691 0,255 -0,562 0,476 -0,199 0,008 0,790 0,721 0,607 0,114 -0,031 0,600 -0,052 0,174 0,415 0,393 0,329 0,273 0,116 -0,123 -0,179

Fe 1,000 0,299 -0,108 -0,281 0,852 0,885 0,234 -0,616 0,707 -0,154 -0,033 0,920 0,773 0,677 0,217 -0,102 0,809 -0,045 0,171 0,536 0,517 0,518 0,374 -0,027 -0,223 -0,258

Hf 1,000 -0,135 -0,110 0,042 0,023 0,103 0,060 0,122 -0,402 -0,054 0,087 0,316 0,158 0,664 0,183 0,198 -0,055 0,477 0,689 0,657 0,647 0,572 -0,252 0,372 0,351

Hg 1,000 0,050 -0,099 0,060 -0,072 -0,097 -0,079 -0,071 -0,186 -0,031 -0,187 -0,102 -0,105 -0,073 -0,072 -0,024 -0,053 -0,116 -0,132 -0,089 -0,087 -0,043 -0,060 -0,051

K 1,000 -0,191 -0,253 0,209 0,408 -0,119 0,284 0,027 -0,266 -0,220 -0,245 0,133 0,165 -0,333 0,205 0,145 -0,024 -0,009 -0,074 0,068 -0,057 0,223 0,267

Li 1,000 0,898 0,203 -0,650 0,786 0,023 0,015 0,918 0,677 0,621 0,034 -0,058 0,572 -0,047 0,098 0,404 0,402 0,394 0,316 0,091 -0,250 -0,263

Mg 1,000 0,070 -0,700 0,741 -0,133 0,001 0,925 0,777 0,629 -0,029 -0,284 0,718 -0,034 -0,083 0,340 0,308 0,350 0,166 -0,073 -0,435 -0,459

Mn 1,000 0,195 0,190 0,424 -0,076 0,220 0,003 0,153 0,259 0,638 0,084 -0,037 0,652 0,304 0,344 0,216 0,439 0,405 0,557 0,551

Na 1,000 -0,442 0,438 -0,229 -0,661 -0,526 -0,489 0,168 0,356 -0,480 0,088 0,248 -0,131 -0,086 -0,134 0,033 0,041 0,584 0,610

P 1,000 -0,104 -0,181 0,700 0,695 0,723 0,137 -0,117 0,631 0,000 0,194 0,516 0,513 0,578 0,395 -0,027 -0,214 -0,243

Rb 1,000 -0,103 -0,002 -0,441 -0,273 -0,038 0,400 -0,229 -0,050 0,193 -0,185 -0,082 -0,228 0,059 0,328 0,395 0,402

Sb 1,000 0,010 0,023 -0,223 -0,091 -0,196 -0,212 -0,137 -0,108 -0,190 -0,209 -0,220 -0,169 -0,081 -0,063 -0,044

Sc 1,000 0,692 0,650 0,035 -0,111 0,676 -0,053 0,090 0,376 0,376 0,351 0,268 0,073 -0,229 -0,265

Sr 1,000 0,579 0,106 -0,327 0,634 -0,006 -0,029 0,489 0,417 0,495 0,230 -0,171 -0,392 -0,429

Th 1,000 0,098 -0,133 0,779 0,000 0,087 0,394 0,382 0,383 0,259 -0,149 -0,221 -0,275

Ti 1,000 0,534 0,160 -0,007 0,743 0,864 0,875 0,788 0,896 -0,150 0,581 0,573

U 1,000 -0,192 0,030 0,803 0,393 0,456 0,288 0,638 0,490 0,859 0,852

V 1,000 -0,021 0,040 0,407 0,386 0,448 0,230 -0,091 -0,282 -0,331

W 1,000 -0,053 0,034 0,009 -0,012 -0,024 -0,043 -0,060 -0,051

Y 1,000 0,682 0,725 0,613 0,854 0,388 0,814 0,799

La 1,000 0,989 0,944 0,931 -0,084 0,369 0,341

Ce 1,000 0,924 0,954 -0,036 0,437 0,407

Nd 1,000 0,864 -0,108 0,281 0,261

Sm 1,000 0,124 0,612 0,595

Tb 1,000 0,364 0,347

Yb 1,000 0,987

Lu 1,000

Taula 13. Tractament estadístic bivariant. Matriu de coeficients de correlació de les mostres de sediments de la conca de la riera de Tossa.



9.3. Tractament estadístic multivariant.

Encara que l'anàlisi de correlació ja permet posar de manifest certes similituds en el comportament

dels elements comparats dos a dos, aquest anàlisi no determina quan existeixen grups d'elements

amb un comportament semblant al estar influenciats per un mateix conjunt de variables ambientals.

En aquests casos s'imposa trobar un mètode que permeti detectar aquestes associacions, simplificant

la informació de tot conjunt de dades geoquímiques. Aquest procediment d'interpretació geoquímica

s'aconsegueix gràcies a l'anàlisi multivariant, en el que s'utilitzen les relacions entre els diferents

elements analitzats en les mostres.

Existeix un ampli espectre de tècniques d'anàlisi multivariant per ser aplicades a conjunts de dades

geoquímiques: anàlisi discriminant, anàlisi de regressió, anàlisi de tendència de superfície, anàlisi

factorial, anàlisi de components principals, anàlisi d'associació,... Un dels mètodes que ha demostrat

tenir més àmplia aplicació en la interpretació de dades de prospeccions geoquímiques en xarxes de

drenatge és l'anàlisi de components principals.

Per poder aplicar adequadament les tècniques estadístiques multivariants s'ha procedit a realitzar

prèviament  l'anàlisi  univariant  que  es  descriu  al  apartat  9.1.  Això  ha  permès  el  coneixement

descriptiu dels valors dels elements pel mostratge obtingut. 

Del resultat d'aquest anàlisi univariant i del coneixement mineralògic i litològic de la zona d'estudi

s'ha procedit a seleccionar els elements següents per l'anàlisi multivariant:

Cu, Pb, Ni, Zn, As, Ba, Br, Co, Cr, Li, Mn, Rb, Sr, Th, U.

9.3.1. Anàlisi de components principals. Descripció

Les bases de la teoria matemàtica de l'anàlisi de components principals (ACP) i l'anàlisi factorial

(que son similars en quant als objectius perseguits) van ser proposades per Pearson a finals del segle

XIX, però va ser Imbrie (1963) qui va adaptar i aplicar aquestes mètodes a les necessitats dels

geòlegs per la resolució de complexos problemes que portaven implícits la utilització de grans

quantitats de dades. 

La finalitat de l'ACP és extreure en forma condensada la major part de la informació continguda en

una població  de dades numèriques,  per  això es determinen unes poques variables hipotètiques

denominades factors que contenen la informació essencial del conjunt de variables. D'aquesta forma

s'aconsegueix una més fàcil representativitat de les dades originals.
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El fonament d'aplicació de l'ACP és el reemplaçar les variables inicials correlacionades, per unes

noves variables independents (factors), que són combinacions lineals de les variables inicials. Els

factors  es  determinen  de  manera  que  expliquen  la  màxima variància.  La  contribució  de  cada

variable inicial als nous factors així definits, és calculada, així com la de les mostres a aquests

mateixos factors.

Aquests factors, en el més favorable dels casos, poden reflectir un fenomen que origini  tota la

variabilitat del sistema, per tant es pot intentar identificar cadascun dels factors amb una causa

natural (geològica, mineralògica, etc.), és a dir, interpretar paràmetres calculats des d'una òptica

naturalística.

Dins de cada component  es  calculen  les  cargues  de les  variables  originals  respecte  les  noves

variables, que és una mesura de la correlació que existeix entre les variables originals i noves. El

signe d'aquestes cargues no és massa significatiu, una carga alta positiva i una alta negativa per dos

elements dins de la mateixa component, simplement indiquen que tenen un comportament contrari .

Junt  amb els  elements  seleccionats,  es crea una variable aleatòria.  Es considera que es poden

extreure associacions de les components fins la component abans de que la variable aleatòria quedi

associada als demès elements, llavors tots els components posteriors es deprecien.

No  existeix  un  criteri  universal  que  indiqui  a  partir  de  quin  valor  es  poden  considerar  com

significatives les cargues dels components. En aquest estudi s'han considerat com significatius els

valors de les cargues per sobre de 0,3. 

Són nombroses les aplicacions d'aquests mètodes en el camp de la geoquímica i en especial a la

interpretació de dades de campanyes de prospecció geoquímica en xarxes de drenatge.

El fonament matemàtic en el que es bassa l'ACP es descriu al annex VIII. 

9.3.2. Anàlisi de components principals. Desenvolupament.

Primerament mitjançant el programa OpenOffice Calc es defineix una nova variable aleatòria (com

si d'un element més es tractés) i es dona valor d'aquesta variable per cadascuna de les mostres

(s'anomena  Alea a aquesta nova variable). Per fer-ho s'utilitza la funció  ALEATORIO() d'aquest

mateix programa, la qual dona com a resultat un número aleatori entre 0 i 1.

Seguidament  amb el  programa  Statgraphics©  es realitza  un tractament  mitjançant  components

principals de les següents variables: Cu, Pb, Ni, Zn, As, Ba, Br, Co, Cr, Li, Mn, Rb, Sr, Th, U, Alea.

Aquest procediment d'anàlisi de components principals té el propòsit d'obtenir un número reduït de
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combinacions lineals de les 16 variables que expliquin la major variància de les dades. 

Els resultats obtinguts queden resumits a la taula 14. En aquesta taula, a la segona columna, es

presenten  els  valors  propis  (eigenvalor),  té  sentit interpretar  cadascun  com la  variància  de  la

component, també com la part de la variància que el K-èsim eix principal explica i el ràtio (valor

propi / nº de components) com a índex de la importància d'aquesta component en una descripció del

conjunt de variables originals.                                                   

Component
número

Eigenvalor Percentatge de
variància

Percentatge
acumulat

1 6,391 39,945 39,945

2 2,926 18,287 58,232

3 1,591 9,943 68,175

4 1,271 7,94 76,115

5 1,094 6,837 82,952

6 0,664 4,15 87,103

7 0,567 3,545 90,648

8 0,397 2,48 93,128

9 0,257 1,605 94,733

10 0,222 1,391 94,733

11 0,201 1,255 97,379

12 0,137 0,859 98,238

13 0,113 0,708 98,946

14 0,103 0,647 99,592

15 0,034 0,214 99,807

16 0,031 0,193 100
Taula 14. Resum de l'anàlisi, s'utilitzen 5 components ja que tal i com s'ha establert s'agafen aquells components amb

valors de Eigenvalor igual o superior a 1. Aquests components tenen un percentatge de variància del 6,837% i un

percentatge acumulat del 82,952% en la variància de les dades originals.

El problema que es planteja ara és quantes components retenir. Això depèn del número de variables

originals,  de  la  magnitud  de  les  correlacions,  de  l'estudi  de  la  significació  estadística  de  les

components  i,  sobretot,  de  l'experiència  i  coneixement  que  l'investigador  posseeix  sobre  les

variables que ha considerat. 

Existeixen  diversos  procediments,  però  la  regla  analítica  que  s'utilitza  és  retindre  aquelles

components amb valors propis majors o iguals a 1,  és l'anomenada regla de Kaiser.  Ja que la

variància a explicar  per les components és igual  al número de variables,  per  pur atzar  a cada
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component li correspon un valor propi de 1. La regla de Kaiser es basa en retenir les components

amb valor propi major del que tindria per atzar (Carrasco, 2014). 

En aquest cas, seleccionant aquells autovalors que superin el valor 1, el resultat és de 5 components,

que en conjunt, expliquen el 82,95 % de la variància total de la informació geoquímica analitzada.

Un cop seleccionats els components s'ha realitzat  l'anàlisi  de components principals.  Aquest  es

realitza  automàticament  amb el  programa  Statgraphics©  (el  qual  aplica  una rotació  ortogonal

maximitzant la suma de les variàncies de les cargues requerides de la matriu de factors).

El següent pas ha sigut avaluar els pesos o dotacions dels components principals per a cada element,

donant com a resultat la matriu de patrons factorials que figura a la taula 15. 

Taula 15.  Matriu de patrons factorials,  amb un valor de tall  aplicat de +/- 0,3  i  senyalats en groc els valors poc

significatius (0,3 - 0,4), en taronja els moderadament significatius (0,4 - 0,5) i en vermell els molt significatius (>0,5). 

A priori  s'observa  que  tots  els  elements  analitzats estan,  en  major  o  menor  grau,  associats

geoquímicament a un o més d'altres elements. Això és degut a que el tractament estadístic bivariant

ja dona una idea dels elements que poden estar associats i d'entre tots els elements analitzats s'han

triat els que s'ha considerat més significatius. 

Es considera que es poden extreure associacions de les components fins la component abans de que

la variable aleatòria quedi associada als demès elements, llavors tots els components posteriors es

menyspreen. En el present treball es deixa la component 4 (en la qual apareix la variable aleatòria)
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Component 1 Component 2 Component 3 Component 4 Component 5
Cu 0,189 0,166 -0,330 -0,191 0,407
Pb 0,260 0,035 -0,233 -0,390 0,192
Ni 0,359 -0,018 -0,099 0,188 -0,087
Zn 0,374 0,088 -0,017 -0,047 -0,084
As 0,286 -0,016 -0,338 0,023 0,100
Ba 0,287 -0,109 0,240 -0,375 0,040
Br 0,100 0,486 -0,125 0,006 -0,012
Co 0,348 -0,050 0,082 0,171 -0,058
Cr 0,330 -0,007 0,168 0,215 -0,159
Li 0,351 0,081 0,111 0,151 -0,208

Mn 0,043 0,465 0,107 -0,168 -0,145
Rb -0,087 0,361 -0,159 0,130 -0,580
Sr 0,289 -0,152 0,330 -0,051 -0,006
Th -0,032 0,217 0,653 0,015 0,268
U -0,062 0,518 0,126 -0,140 0,201

Aleatòria 0,043 0,145 -0,060 0,684 0,480



ja que en alguna repetició del procés la variable aleatòria no apareixia fins la component 5. 

A continuació  s'agrupen els  elements  segons  el  pes  o  dotació  amb el  que incideixen en  cada

component. El valor de tall aplicat és de +/- 0,3.

Per comprovar els resultats i veure com afecta la variable aleatòria al conjunt de dades, s'ha repetit

el  procés fins a 3 vegades.  D'aquesta comprovació el  que s'obté és que els  resultats són molt

similars entre sí fins que la variable aleatòria apareix amb valors significatius, moment en què les

darreres components difereixen bastant entre elles mateixes. 

A continuació, a la taula 16 es mostra el valor de la dotació de cadascuna de les mostres a les

diverses components:
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Taula 16.  Valor de la dotació de cadascuna de les mostres a les diverses components.

Un cop estudiades les pautes de distribució espacial i els elements associats en cada component, a

continuació es descriuen les característiques dels 4 primers components seleccionats en l'anàlisi de

components principals, per considerar-se els més significatius des de el punt de vista geoquímic. 
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Mostra Component 1 Component 2 Component 3 Component 4 Component 5

1 -1,332 -1,539 -0,522 -0,639 -0,004

2 0,365 -0,519 -0,578 1,588 0,545

3 -2,335 -1,621 0,112 -0,198 -0,168

4 0,111 0,605 0,847 0,451 1,162

5 -1,289 -0,918 1,058 -0,823 0,981

6 -1,249 5,136 4,362 0,044 1,248

7 -0,887 -0,151 0,314 -0,485 -0,301

8 -1,327 0,102 0,265 -0,344 -0,146

9 -2,187 0,433 0,892 -0,960 -0,213

10 0,035 2,550 -1,902 -2,651 2,058

11 -3,406 3,168 -1,171 -0,511 -2,957

13 -1,809 3,450 -1,466 0,064 -0,284

14 -1,064 5,073 -1,712 0,659 -0,443

15 -2,608 0,371 -1,729 1,561 0,514

17 5,540 1,874 -0,607 -0,853 -0,719

18 5,119 0,840 1,294 2,552 -2,396

19 9,256 1,082 -1,361 1,116 0,691

20 1,174 -1,666 2,166 0,040 0,551

21 6,558 -1,493 -0,550 -2,592 -0,081

22 2,625 -1,592 0,558 0,365 -0,682

23 -1,298 -1,180 -0,226 -0,222 -0,930

24 0,037 -1,108 -0,399 -0,540 0,183

25 0,122 -0,653 0,550 0,831 -0,743

26 0,598 -1,489 -1,442 1,636 0,321

27 -0,220 -0,984 0,534 -0,044 -0,996

29 -1,421 -0,671 -1,175 1,511 0,812

30 -1,948 -2,325 -0,080 -0,545 -0,282

31 -0,784 -1,319 -0,379 0,223 -0,077

32 0,225 0,462 1,464 -0,470 -2,113

33 -1,607 -0,773 2,461 0,785 0,510

35 -0,515 -0,297 -0,245 -0,305 0,448

36 -0,897 -0,613 -0,723 -0,889 -0,227

37 -0,431 0,472 -1,388 0,763 1,394

38 0,455 -0,452 1,242 1,464 0,292

39 -0,745 -0,657 -0,387 -0,212 -1,406

40 0,244 -1,441 -0,153 0,224 1,219

41 -1,626 -0,967 -0,645 0,943 0,772

42 -0,521 0,847 1,317 0,807 1,525

43 0,903 0,286 -0,905 0,629 1,275

44 -3,787 -1,120 -1,028 -0,144 -0,613

45 1,555 0,434 1,056 -2,746 0,658

46 0,006 -0,715 0,360 -0,744 -1,189



9.3.3. Component 1.

Associació formada per  Zn – Ni – Co – Li – Cr – (As – Ba – Sr – Pb).

Aquest primer component explica quasi el 40 % de la variància total i és el component que té més

elements associats. Aquesta associació complexa, es pot interpretar com un factor de mineralització.

Pràcticament  tots els elements tenen cargues positives en aquest  component  i,  encara que s'ha

establert el límit en 0,3, existeixen elements que s'apropen molt a aquesta xifra i que es consideren

igualment en aquest component, com són el As, Ba, Sr i Pb (posats entre parèntesis ja que no

arriben a superar el límit de 0,3 però es queden molt a prop). A la figura 20 s'observa un gràfic

resum de les cargues de cada element pel component 1. 

Figura 20. Gràfic de cargues factorials per al primer component principal, resultant la associació formada per Zn – Ni –

Co – Li – Cr – (As – Ba – Sr – Pb).

Aquesta associació està formada per elements del grup ferromagnèsic i altres afins geoquímicament

(Ni,  Co,  Cr,  Li),  junt  amb  elements  calcòfils  que  són  més  característics  de  components  de

mineralitzacions (As, Sr, Pb, Zn). Aquest tipus d'associació és característica de zones amb presència

de possibles mineralitzacions de sulfurs complexes o de tipus skarn.

La  representació  cartogràfica  d'aquest  component  (figura  21)  il· lustra  que  les  mostres  amb

coeficients alts en aquest factor corresponen a la part més riu amunt de la riera de Tossa, a la zona

nord de la xarxa de drenatge, encaixades en la granodiorita porfírica. Això confirma les anomalies
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posades de manifest prèviament en els mapes monoelementals, la seva representació multivariant

només té el efecte de concentrar-les molt més, és a dir, disminueix l'efecte de la dispersió lineal. 

Figura 21. Mapa de coeficients factorials pel cas de la component 1: Zn – Ni – Co – Li – Cr – (As – Ba – Sr – Pb).

En aquest  mateix mapa destaca l'aparició de coeficients alts en zones de capçalera de torrents,

característica que podria estar lligada a processos de meteorització i lixiviació diferencial d'alguns

elements. 
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9.3.4. Component 2.

Associació formada per U – Br – Mn – Rb.

Aquest segon component explica aproximadament el 18,3 % de la variància total. Tal com s'observa

al gràfic resum de les cargues de cada element pel component 2 (figura 22) hi ha una associació

molt clara entre els elements  U – Br – Mn – Rb. Tots aquests elements superen el valor límit de 0,3

i no hi ha cap altre element que s'acosti massa a aquest valor. Hi ha un parell d'elements amb valors

negatius (Ba i Sr) però aquests valors no són suficientment negatius com per poder-los associar. 

Figura 22. Gràfic de cargues factorials per al segon component principal, resultant la associació formada per U – Br –

Mn – Rb.

Aquesta associació té un marcat significat litològic i complementa i matisa a la component 1. 

Una  possible  hipòtesis  de  formació  és  mitjançant  processos  magmàtics,  concretament,

cristal·lització fraccionada. Aquesta inclou qualsevol procés pel qual cristalls formats en els primers

compassos del refredament del granit,  no poden quedar dispersos al  magma en el que creixen,

llavors,  s'enfonsen  en  la  cambra  magmàtica  per  formar  una  capa  d'un  sol  mineral.  Aquests

precipitats es denominen acumulats i es solen alternar amb capes d'altres minerals formant capes o

bandejats en roques ígnies (Evans, 1980). 

La  posició  en  cotes  superiors  d'elements  més  pesants  que  cristal·litzen  abans,  no  té  massa

significació ja que l'àrea pot haver estat afectada per diferents processos tectònics (plecs, falles,
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etc...). 

La representació cartogràfica d'aquest component (figura 23) reforça encara més el seu significat

litològic, ja que comprèn una zona bastant àmplia i la component es situa en diversos torrents.

Aquesta component es situa quasi únicament sobre els leucogranits de gra mitjà i de gra gruixut. El

fet de que només aparegui al marge dret és degut a que hi ha una falla important que passa quasi

paral·lelament a la riera de Tossa, posant en contacte els mateixos leucogranits però formats en

diferents cotes, és a dir, els leucogranits del marge esquerra de la riera de Tossa no són sincronics

amb els leucogranits del marge dret. 

Figura 23. Mapa de coeficients factorials pel cas de la component 2:  U – Br – Mn – Rb.
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9.3.5. Component 3. 

Associació formada per Th – Sr – (Ba)  i  -As – -Cu – (-Pb).

Aquest tercer component explica quasi el 10% de la variància total. Tal com s'observa al gràfic

resum de les cargues de cada element pel component 3 (figura 24) hi ha una associació molt clara

entre els elements  Th i Sr, i encara que no arriba al valor límit de 0,3 el Ba es queda molt proper,

amb lo  qual  s'inclou dintre de aquesta associació.  D'altre banda existeix  també una associació

negativa entre el As i Cu, amb valors inferiors a -0,3, i encara que no arriba a aquest límit el Pb es

queda molt proper i també s'inclou en aquesta associació.  

Figura 24. Gràfic de cargues factorials per al tercer component principal, resultant la associació formada per Th – Sr –

(Ba)  i  -As – -Cu – (-Pb).

Pel  cas de l'anomalia  positiva  Th  – Sr  –  (Ba),  tal  i  com passa amb la component  2,  aquesta

associació té un marcat significat litològic. 

Una possible explicació per aquesta associació és la mateixa que a la component 2, degut a una

cristal·lització fraccionada del granit. 

Per l'anomalia negativa As – Cu – (Pb), aquesta associació sembla ser un factor de mineralització. 

El plom als granits es concentra preferentment als feldspats, quan els granits assoleixen un grau

d'alteració lo suficientment elevat com per arribar a la desestabilització dels feldspats s'allibera el

plom d'aquests. 
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Generalment el plom en granits només es correlaciona i amb valors no massa elevats amb el Zn, As

i Cu. Al massís Montseny-Guilleries (Barcelona i Girona) es va realitzar un estudi sobre granits

semblant al present, obtenint resultats molt similars (Xavier Font, 1983). Dos possibles explicacions

es dedueixen d'aquest fenomen:

1) El zinc i altres elements que intervenen en aquest factor de mineralització es concentren

preferentment en la biotita, mentre que el Pb es concentra als feldspats. Per molt dèbil que

sigui  el  grau de meteorització  dels granits,  el  primer mineral  en desestabilitzar-se és la

biotita.

2) Les mineralitzacions de les zones granítiques no contenen els tres sulfurs dels metalls base

(Pb, Zn i Cu) simultàniament. 

La representació cartogràfica de la component positiva corrobora el significat litològic d'aquesta

associació, ja que comprèn una zona bastant àmplia i la component es situa en diversos torrents.

Aquesta, però,  es troba encaixada en diverses litologies, això fa pensar sobre l'encert  d'aquesta

component ja que el valor de les dotacions tampoc no és gaire elevat.  Pel cas de la component

negativa la seva distribució molt zonada únicament al torrent d'Aiguafina, corrobora que sigui un

factor de mineralització (figura 25).  

Figura 25. Mapa de coeficients factorials pel cas de la component 3, anomalia positiva: Th – Sr – (Ba) marcada en

vermell i anomalia negativa: -As – -Cu – (-Pb)  marcada en lila.
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9.3.6. Component 4.

Associació formada per Cu – Pb – Ba – (U)  i  -Rb – (-Cr – -Li). 

Aquest quart component explica quasi el 8% de la variància total. Tal com s'observa al gràfic resum

de les cargues de cada element pel component 4 (figura 26) les associacions no queden tan clares

(veiem que  la  variable  aleatòria  apareix  amb  valors elevats,  lo  que  significa  que  la  possible

associació no és fiable). En el cas de la figura 26 es veu que cap valor arriba al límit de 0,3, l'única

associació que es pot intuir és la associació negativa del Pb i Ba. 

En aquest cas s'ha procedit a repetir el mètode canviant la variable aleatòria e intentar extreure

alguna associació comparant els components 4 de cada repetició. En la majoria de casos el valor de

la variable aleatòria superava el límit de 0,3, però en existien casos en que no. Dels casos amb

valors elevats de la variable aleatòria els resultats eren molt dispars i difícilment es podia extreure'n

cap associació, en canvi, en els casos en que el valor de la variable aleatòria era inferior o no massa

superior a 0,3 els resultats presentaven certa repetibilitat. Fent-ne una recapitulació d'aquests, s'ha

pogut extreure l'associació positiva Cu – Pb – Ba – (U)  i la negativa -Rb – (-Cr – -Li). 

Figura 26. Gràfic de cargues factorials per al quart component principal, resultant la associació formada per Cu – Pb –

Ba – (U)  i  -Rb – (-Cr – -Li).

Pel cas de l'anomalia positiva  Cu – Pb – Ba – (U) no queda massa clar si  té una significació

litològica, mineralògica o antropogènica (encara que aquesta última queda quasi descartada).

Una possible hipòtesi té relació amb l'existència d'una antiga mina de plom de poca importància

(Mina de Can Magre). Aquesta mina es situa sobre uns filons de baritina, encaixonats entre esquists

paleozoics.  Els  minerals  visibles  a  la  runa  són  calcopirita,  esfalerita,  galena,  pirita,  goethita,
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hematites, fluorita, calcita, malaquita, baritina i quars. D'aquests els que més abunden són la galena

(font de Pb), malaquita (font de Cu), bournonita (font de Ba) i calcopirita.

Això  però,  no  explica  el  fet  d'obtenir  també urani  en  aquesta  component.  La  explicació  més

raonable és que la anomalia d'urani es degués a les aureoles de diferenciació magmàtica del granit.

Un altre possible hipòtesis, encara que més rebuscada, és la descomposició espontània de l'urani

(emetent radiació durant el procés). Aquest continua descomponent-se passant per diversos estats

transicionals fins que finalment arriba a estabilitzar-se, aquest és un mecanisme que en la natura

succeeix en un interval de milions d'anys. Per exemple, el U238 es descompon fins transformar-se

en Pb206  i el U235 es fisiona en isòtops de Ba141 i Kr92. 

Pel cas de l'anomalia negativa Rb – (Cr – Li), aquesta no té una clara significació geoquímica.

La representació cartogràfica d'aquest component (figura 27) permet veure la gran disseminació per

tot el mapa, tant de la component positiva com de la component negativa. Aquesta representació

marca encara més la poca fiabilitat dels resultats d'aquesta última component.

Figura 27. Mapa de coeficients factorials pel cas de la component 4, anomalia positiva: Cu – Pb – Ba – (U)  marcada en

vermell i anomalia negativa: -Rb – (-Cr – -Li)  marcada en lila.
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10. Discussió de resultats i conclusions.

La  interpretació  de  les  dades  ha  consistit  en  relacionar  les  concentracions  geoquímiques  per

elements, les seves associacions, les seves distribucions i variància amb la informació geològica,

ambiental i  metal·logenètica existent. Mitjançant la superposició e integració de representacions

gràfiques geoquímiques i  les bases topogràfiques que contenen les estructures geològiques,  les

mineralitzacions i els possibles focus de contaminacions industrials o urbanes. 

En trets generals, de la prospecció geoquímica en la xarxa de drenatge de la conca de la riera de

Tossa es poden extreure les conclusions següents:

1. Pel que respecta al mètode de prospecció de sediments al· luvials i l'estudi previ de la zona

(marcs geològic, estratigràfic-estructural i  metal·logenètic, clima, vegetació, usos del sol,

activitats extractives, etc...) s'ha comprovat que:

➢ El mètode té una bona resposta en les condicions fisiogràfiques de l'àrea estudiada, tant el

tipus de mostreig com l'interval del mateix són correctes, així com els elements i mètodes

analítics utilitzats.

➢ La dispersió és predominantment mecànica, és a dir, els elements són transportats sota forma

de partícules minerals de mida petita que s'acumulen als sediments al·luvials. Aquest domini

de la dispersió mecànica sobre la química ve determinat per les condicions fisiogràfiques i

climàtiques de l'àrea.

➢ És de vital importància el coneixement adequat del marc geològic i metal·logenètic de la

zona o àrea  d'estudi,  ja  que el  desconeixement  d'aquesta  pot  comportar  errors  de gran

magnitud a l'hora d'utilitzar els procediments estadístics.  La localització de les possibles

mineralitzacions  i  la  comprensió  de les  circumstàncies  que  les  han generat  és  de gran

importància  a  l'hora  de  poder  interpretar  correctament  valors  anòmals  en  determinats

elements.

➢ És  també  molt  important  el  coneixement  dels  usos  del  sòl  i  les  activitats  extractives

desenvolupades a la zona al llarg del temps. La major part de la conca de la riera de Tossa és

coberta per bosc, els únics elements antròpics d'importància són: el nucli urbà de Tossa de

Mar, alguns càmpings i conreus herbacis en regadiu, alguns masos aïllats, dos granges i dos

abocadors.  També l'existència de quatre explotacions de sauló abandonades al  sud de la

conca, una pedrera abandonada on s'extreien granits, i una pedrera que es troba actualment

en funcionament i es dedica també a l'extracció de granits. 
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2. Pel que respecta a la xarxa hidrogràfica de la conca de la riera de Tossa:

➢ Els cursos d'ordre 1 representen el 78% del nombre total de cursos de la xarxa hidrogràfica,

aquests indiquen un comportament torrencial i la probable presència de fortes avingudes en

episodis de màxima intensitat pluviomètrica degut a la ràpida resposta de la conca. També

reflecteixen el fet de trobar-se en una conca constituïda per litologies homogènies.

➢ Dominen dos tipus de morfologies dels cursos fluvials: La morfologia recta està associada a

cursos de primer ordre o superior encaixats en el substrat rocós i resistent de granitoides i

molt  condicionats per fractures. La morfologia més sinuosa està associada a cursos que

discorren sobre substrat menys resistent (cursos d'ordre 4 a 6)

➢ La xarxa hidrogràfica té una densitat de drenatge alta (D=5,53), això vol dir que per a cada

quilòmetre quadrat de conca hi ha 5,53 quilòmetres de cursos fluvials. Aquest paràmetre

depèn  bàsicament  de  l'erosionabilitat  del  terreny  i de  la  seva  permeabilitat,  influint

evidentment la cobertura vegetal  en tant  que protectora del  sòl.  Aquest,  junt amb altres

paràmetres  superficials,  indiquen  que  l'escolament  superficial  es  concentra  ràpidament

entrant en lleres o cursos ben definits que actuen de col·lectors principals, i forma part d'una

xarxa fluvial ben desenvolupada. L’abundància de cursos d’ordre 1 impliquen forts pendents

i característiques litoestructurals que faciliten l’erosió.

3. Pel que respecta a la metodologia de mostreig i els anàlisis químics:

➢ El protocol de mostreig ha sigut l'òptim ja que les mostres són representatives del medi

geoquímic mostrejat  i  els valors són coherents entre sí.  El  tractament de les mostres al

laboratori també ha estat el correcte pels tipus d'anàlisis químics realitzats. 

➢ Aquest mètode ens ha permès obtenir anomalies i variacions de tipus litològic i mineralògic,

així com notar l'absència de focus de contaminació antròpica.

➢ Un dels avantatges més importants del  mètode és la fiabilitat dels resultats dels anàlisis

químics, ja que aquests segueixen un mètode homologat i estàndard amb resultats que venen

donats  per  un  laboratori  acreditat.  Aquesta  fiabilitat  queda  contrastada  mitjançant  la

repetició d'algunes mostres i l'anàlisi d'una mostra estàndard de referència (SO-4). Un dels

principals inconvenients és precisament l'elevat cost econòmic d'aquests anàlisis.
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4. En quant al tractament estadístic realitzat:

➢ La seqüenciació del tractament estadístic en les tres fases successives (anàlisi i tractament

univariant, bivariant i multivariant) permet extreure el màxim de informació dels resultats

obtinguts.

➢ A l'hora  de realitzar  els  mapes  d'anomalia  s'ha  tingut  en  compte els  valors  d'anomalia

probable (valor de fons + 2 desviacions estàndard) ja que al realitzar els mapes amb els

valors  d'anomalia  possible  (valor  de  fons  +  1  desviació  estàndard)  les  anomalies  no

quedaven ben definides i complicava la seva interpretació. 

➢ Del tractament estadístic univariant es poden obtenir diverses conclusions:

a) Sembla que hi ha dos zones que clarament presenten els valors més elevats, i  on es

localitzen la majoria de valors anòmals. 

Una és la zona nord de la conca, al tram més aigües amunt de la riera de Tossa i als torrents

de Marmoló i de Pont Rodó. Aquesta és una zona de contacte entre els leucogranits de gra

mitjà i granodiorita porfírica, fortament fracturada just en aquesta part i amb un augment

considerable de la quantitat de dics i filons (granòfirs, felsòfirs, aplites i pegmatites).

L'altre és la zona centro-est de la conca, al  torrent  d'Aiguafina i  part  del torrent de les

Pomeres. Aquests es situen sobre els leucogranits de gra gruixut i de gra mitjà. 

b)  Es detecten valor  anòmals d'elements  traça (de Au i  de Hf)  únicament  al  torrent  de

Montllor, situat a l'est de la conca. A la part alta d'aquest mateix torrent també s'hi troben

valors elevats d'elements del grup de les terres rares (Y, La, Ce, Nd, Sm, Yb i Lu), juntament

amb altres (U, Tb, Th).

➢ Del tractament estadístic bivariant s'extreuen les següents conclusions:

a) Hi ha dos elements que no mostren relació amb cap altre element, aquests són el Au i el

Hg. També hi ha altres elements que no presenten correlacions considerablement elevades

amb cap altre element, aquests elements son: Ag, Cu, Mo, K, Sb i W. 

b) Cal destacar la forta correlació entre els elements del grup de les Terres Rares (Ce, La,

Lu, Nd, Sm, Y, Yb). Alguns d'aquests elements mostren, a més a més, una forta correlació

amb altres elements, com són el U i el Ti.

c) També s'observen algunes correlacions significatives entre diversos elements, com son:

Sc, Fe, Li, Mg, Co, Cs, Ni i Zn, amb coeficients de correlació linear entre ells superiors a 0,8
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en la majoria de casos. 

➢ Mitjançant el  tractament estadístic i  l'anàlisi  e interpretació de les diferents components

s'extreuen les següents conclusions:

a) A la part més riu amunt de  la riera de Tossa, a la zona nord de la xarxa de drenatge,

encaixades en la granodiorita porfírica, s'observa una associació d'elements Zn – Ni – Co –

Li – Cr , i en menor proporció, As – Ba – Sr – Pb que es deu predominantment a un factor

de mineralització. 

Aquest  tipus  d'associació  és  característica  de  zones  amb  presència  de  possibles

mineralitzacions de sulfurs complexes o de tipus skarn. Destaca l'aparició de valors alts en

zones  de  capçalera  de  torrents,  característica  que  podria  estar  lligada  a  processos  de

meteorització i lixiviació diferencial d'alguns elements.

b) A la part centro-est de la conca, sobre els leucogranits de gra mitjà i de gra gruixut, hi ha

vàries associacions de U – Br – Mn – Rb  i  Th – Sr – (Ba),  que tenen un marcat significat

litològic. 

Es  considera  la  seva  presència  associada  a  processos  de  diferenciació  magmàtica  o

cristal·lització fraccionada. El fet de que només aparegui al marge dret de la conca es pot

deure a que hi ha una falla important que passa quasi paral·lelament a la riera de Tossa i els

leucogranits del  marge dret  podrien no ser sincrònics respecte als del  marge esquerre o

correspondre a una diferent zona d'alteració del batòlit granític.

c) També s'observen algunes associacions que es poden tractar com un tot As – Cu – Pb – Ba

– (U) a la part central i  nord de la conca. Aquestes associacions tenen probablement un

significat mineralògic.

Es plantegen quatre hipòtesis que podrien explicar aquestes associacions: 

-  Els  elements  que  intervenen  en  aquest  factor  de  mineralització  es  concentren

preferentment en la biotita, mentre que el Pb es concentra als feldspats. Per molt dèbil

que sigui el grau de meteorització dels granits, el primer mineral en desestabilitzar-se és

la biotita.

- Les mineralitzacions de les zones granítiques no contenen els tres sulfurs dels metalls

base (Pb, Zn i Cu) simultàniament. 

- Aquestes associacions podrien estar lligades a l'existència d'una antiga mina de plom de

poca importància  (Mina de Can Magre).  Aquesta mina es situa sobre  uns filons de
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baritina,  encaixonats entre esquists paleozoics.  Els minerals  visibles a les runes són

calcopirita,  esfalerita,  galena,  pirita,  goethita,  hematites,  fluorita,  calcita,  malaquita,

baritina i quars. D'aquests els que més abunden són la galena (font de Pb), malaquita

(font de Cu), bournonita (font de Ba) i calcopirita.

- Això però, no explica el fet d'obtenir també urani en aquesta component. L'explicació

més probable és degut a les aureoles de diferenciació magmàtica del propi granit. 

5. En quant a la consistència i acceptació de les interpretacions:

➢ A partir de la definició dels valors de fons geoquímics per cadascun dels elements s'ha

delimitat  anomalies  respecte  d'aquests  valors  de  fons,  susceptibles  d'investigacions

posteriors.  Les  anomalies  o  zones  anòmales  que mereixen el  que s'apliqui  mètodes  de

prospecció a major  escala mitjançant  estudis a nivell  tàctic,  amb una major  densitat  de

mostreig, són únicament les zones amb possible presència de mineralitzacions de sulfurs a la

part nord de la conca. 

➢ La realització de mapes d'anomalies mono i multi elemental, on es representen les anomalies

dels diferents elements, facilita notablement la interpretació dels resultats. Aquests ofereixen

una ràpida informació visual sobre la localització dels valors anòmals de cada element.

➢ Un estudi amb mostreig d'aigües superficials complementaria el present estudi, millorant

notablement els resultats i  les interpretacions realitzades. El problema és que no tots els

torrents porten aigua i a més s'ha de considerar també l'augment considerable dels costos.

6. En quant als possibles problemes de contaminació ambiental:

➢ Generalment es pot detectar fàcilment la presencia de contaminació quan existeixen dades

que no quadren bé amb el context geoquímic de la zona, per exemple valors anormalment

elevats d'un element acompanyats per els valors d'un altre element amb el que sempre va

associat. Existeixen moltes fons de possible contaminació, però en el present estudi només

es consideren:

a) Contaminació natural o d'origen no antròpic: Quan l'element o elements en concentració

anòmala  ho  estan  per  causes  naturals  alienes  a  la  acció  de  l'home,  per  exemple:  alts

continguts associats a litologies determinades, a mineralitzacions, a fenòmens termals, etc.

Dintre  d'aquest  grup  es  poden  incloure  les  contaminacions  produïdes  per  extraccions
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mineres, antigues o actuals.

En el cas del present estudi  es detecten anomalies degudes a alts continguts associats a

litologies determinades i degudes a mineralitzacions (explicades al punt 4). No es poden

associar anomalies a cap tipus d'extracció minera, el fet de l'existència de la mina de Can

Magre (situada al nord, fora dels límits de la conca, a uns 2 km de la divisòria d'aigües) pot

servir  per indicar la possibilitat  de que hi hagi  certs tipus de mineralitzacions, però les

tasques d'extracció minera queden fora dels límits de la conca i no afecten a aquesta. També

és necessari esmentar que ni les antigues explotacions de sauló a la part sud de la conca, ni

les actuals de granits a la part central, causen cap tipus d'anomalia ni contaminació.

b) Contaminació no natural d'origen antròpic: Dins d'aquest tipus de contaminació es pot

considerar la contaminació industrial, la agrícola, la originada per les obres públiques, la

ramadera i  la domèstica.  Tot  i  que la més generalitzada i  al  mateix  temps la més fàcil

d'identificar en els sediments de la xarxa de drenatge és la industrial.

La conca de la riera de Tossa compta amb diversos elements antròpics que podrien ser causa

de  contaminació.  En  els conreus  (es  poden  succeir  contaminacions  per  determinats

plaguicides, els quals poden portar metalls pesants com el As, Zn, Cu), les dos granges (pot

haver contaminació de matèria orgànica, per purins, metalls pesants com el Pb, Zn o Cu

formant  compostos complexes amb la matèria orgànica)  o  els dos abocadors (es poden

formar  lixiviats  que  arrosseguen  els  productes  tòxics  presents  en  els  residus  urbans  i

contaminar el sòl, les aigües subterrànies i els sediments). L'estudi revela que cap d'aquests

elements antròpics genera cap tipus d'anomalia o contaminació. 
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Annex I. 

Ordres dels trams de torrent o de riera de la xarxa

hidrogràfica
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Trams d'ordre 1:

           Figura 28. Trams de rieres o de torrents d'ordre 1.

Trams d'ordre 2:

       Figura 29. Trams de rieres o de torrents d'ordre 2.
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Trams d'ordre 3:

       Figura 30. Trams de rieres o de torrents d'ordre 3.

Trams d'ordre 4:

       Figura 31. Trams de rieres o de torrents d'ordre 4.
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Trams d'ordre 5:

       Figura 32. Trams de rieres o de torrents d'ordre 5.
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Annex II. 

Descripció detallada de les mostres de camp
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Mostra 39

Coordenades:
X= 494380
Y= 4618780
Z= 2 m 

Litologia (ICC): 
Terrassa fluvial (graves, 
sorres i lutites) a prop de
sediments de platja

Localització: La mostra es va agafar una mica més riu amunt, ja que on estava situada inicialment
(massa a prop de la platja) els sediments haguessin estat barrejats amb sediments provinent del
mar.

Descripció de camp:  Mostra situada sobre l'al·luvial  de la riera de Tosa. La riera te una llera
segregada artificialment d'uns 1'5 metres d'amplada per on no hi ha passa aigua (en el moment
d'agafar  la  mostra),  amb  una  plana  d'inundació  d'uns  6  metres  d'amplada.  Observem  que
predomina fracció sorrenca amb clastes d'uns 5-10 cm, la majoria còdols de granits, encara que
també s'observen pissarres i  fil· lites. Poca matèria orgànica. Vegetació inexistent. S'observa un
camí al marge esquerra (sobre la plana d'inundació) per on hi passen vehicles. La riera queda molt
propera a les cases (possible abocament de residus).

Laboratori: Referència: 24011
Figura 33. Descripció de camp de la mostra 39
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Mostra 2

Coordenades:
X= 494658
Y= 4619244
Z= 23 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits aplítics

Localització: Al lloc on estava plantejat agafar la mostra hi havia residus donada la proximitat a
una zona de pàrquing, així que es va decidir agafar la mostra uns pocs metres més aigües amunt. 

Descripció de camp:  Mostra situada a un torrent sense nom proper al pàrquing “Porta de Sant
Feliu”. Es un torrent petit de 1 – 1'5 metres d'ample on sembla que fa temps que no hi circula
aigua.  Predomina la  fracció  sorra  amb una mica de llims.  S'observen molts  pocs  clastes.  És
pràcticament un sol, amb una densa vegetació a la llera, segurament degut a la falta prolongada
d'aigua. Molta matèria orgànica. Vegetació predominant alzines sureres, joncs i pins. Riu amunt no
hi ha edificacions, però hi passa una carretera bastant transitada. En un tall a prop del torrent es
poden observar els leucogranits.

Laboratori: Referència: 24002
Figura 34. Descripció de camp de la mostra 2
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Mostra 1

Coordenades:
X= 494117
Y= 4619609
Z= 17 m 

Litologia (ICC): 
Leucogranits aplítics

Localització: Aquesta mostra s'agafa al mateix lloc on estava plantejat agafarla. 

Descripció de camp: Mostra al torrent de Sa Coma. Torrent petit, encara que una mica mes gran
que el situat a la mostra número 2, amb 1 - 1'5 metres d'amplada i bastant soscavat amb una
profunditat de 0'5 metres, encara que no hi circula aigua. Sediments quaternaris, amb bastants
blocs de 10 – 15 cm majoritàriament de granits. Molt poca vegetació a la llera del riu. Alzines
sureres i pins predominen al voltant. 

Laboratori: Referència 24001
Figura 35. Descripció de camp de la mostra 1
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Mostra 3

Coordenades:
X= 493741
Y= 4619980
Z= 15 m

Litologia (ICC): Filons 
de granòfirs, felsòfirs i 
microgranits

Localització: Mostra agafada al lloc inicialment plantejat.

Descripció de camp: Mostra situada al torrent de la Font del Rector just a la desembocadura amb
la riera de Tossa. El torrent té una llera d'uns 1 – 2 metres d'amplada per on hi passa un corrent
d'aigua continu. Hi ha bastanta sorra, però domina la fracció fina (llims/argiles). Hi ha alguns blocs
de mida gran (uns 20 cm), també clastos més petits de granits (la gran majoria), pissarres i fil· lites.
Poca matèria orgànica. Predomina la vegetació de ribera (verns, alzines sureres, acàcies i pins).
Com a altres observacions cal destacar que les pissarres es troben molt retreballades degut a la
major conca i la existència de blocs de mida mètrica.

Laboratori: Referència 24003
Figura 36. Descripció de camp de la mostra 3
. 
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Mostra 4

Coordenades:
X= 494023
Y= 4620461
Z= 49 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits aplítics.

Localització: Mostra agafada uns 150 metres més al sud del plantejament inicial, més a prop de la
desembocadura de l'afluent al llit principal. 

Descripció de camp:  Mostra al torrent de la Font del Rector. Torrent petit, de 0'5 m d'amplada
amb una llera molt poc marcada (poca profunditat) per on hi passa molt poca aigua. Domina la
fracció  sorrenca  amb  gran  quantitat  de  llims.  Clastos  de  mida  decimètrica  de  10  –  20  cm
majoritàriament de granits i pocs, però existents, còdols de pissarres i fil·lites. Bastanta matèria
orgànica. Vegetació de ribera, majoritàriament alzina surera.

Laboratori: Referència 24004
Figura 37. Descripció de camp de la mostra 4
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Mostra 40

Coordenades:
X= 494063
Y= 4620389
Z= 52 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits aplítics.

Localització:  Mostra nova, necessària per tenir dades de la part Est del torrent de la Font del
Rector. 

Descripció de camp: Mostra al torrent de la Font del Rector. Torrent amb molt poca aigua, té una
llera d'uns 0'5 metres d'ample. La zona té una pendent elevada i el torrent es caracteritza per tenir
ressalts  continus  amb  zones  més  planes  d'estancament  d'aigua.  Gran  quantitat  de  blocs,
generalment  granits  de  mida  decimètrica  o  mètrica.  Molta  matèria  orgànica.  Vegetació
predominant: alzina surera, pins, joncs, marfull i estepa. 

Laboratori: Referència 24012
Figura 38. Descripció de camp de la mostra 40
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Mostra 41

Coordenades:
X= 493753
Y= 4620116
Z= 40 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits aplítics

Localització:  Mostra nova, creada per obtenir 3 mostres del torrent de Montllor, degut a la seva
importància, en comptes de 2 com s'havia plantejat inicialment. 

Descripció de camp: Mostra al torrent de Montllor, just abans de la conjunció amb el torrent de la
Font del Rector. Poca amplada de la llera, uns 0'5 metres, porta aigua i té poca pendent. Hi ha
molta  fracció  sorrenca  en  comparació  amb  la  llimosa.  Els  clastes  son  de  mida  decimètrica
majoritàriament de granits (no s'observen de mida mètrica). Moltes arrels i matèria orgànica. En
quant a la vegetació, dominen més els pins encara que també s'observa bastanta alzina surera.
També hi ha alguns matolls de bruc, llentiscle, esparreguera i canyes. Observacions: mostra situada
just sota la línia de alta tensió.

Laboratori: Referència 24013. S'observen tonalitats verdoses.
Figura 39. Descripció de camp de la mostra 41.

94



Mostra 6

Coordenades:
X= 493548
Y= 4621609
Z= 221 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits.

Localització: Mostra agafada al mateix lloc inicialment plantejat. 

Descripció de camp: Mostra situada a la part alta del torrent de Montllor. El torrent te una llera
d'uns 1 – 1'5 metres d'ample per on hi passa poca aigua. Just el tram on s'agafa la mostra es bastant
horitzontal, però la tendència es un pendent alt-moderat. Sorra grollera amb pocs clastes i molta
matèria orgànica de restes vegetals. Encaixat en granit. Vegetació de ribera, salzes, pins i alzines
sureres, poc dens. Observacions: mostra amb gran dificultat d'accés.

Laboratori: Referència 24006
Figura 40. Descripció de camp de la mostra 6
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Mostra 5

Coordenades:
X= 493471
Y= 4620826
Z= 120 m 

Litologia (ICC): 
Leucogranits en 
contacte amb 
leucogranits aplítics.

Localització: Mostra agafada uns 20 – 30 metres riu amunt de lo inicialment plantejat, per motius
d'accessibilitat. 

Descripció de camp: Mostra situada a la part mitja del torrent de Montllor. Té una llera de 1'5 – 3
metres, de poc pendent i sense pas d'aigua. Encaixat en leucogranit, unes 2/3 parts són més sol que
no pas sediments. Inexistència de grans clastos i molta matèria orgànica (moltes arrels, mentre que
a la part mes alta del riu hi havia moltes mes fulles). Vegetació de ribera molt poc densa, dominen
les alzines i pins. 

Laboratori: Referència 24005
Figura 41. Descripció de camp de la mostra 5.
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Mostra 38

Coordenades:
X= 493435
Y= 4619737
Z= 69 m

Litologia (ICC): 
Terrassa fluvial (graves, 
sorres i lutites).

Localització: Mostra agafada al mateix lloc inicialment plantejat.

Descripció de camp: Mostra agafada a la riera de Tossa. Llera d'uns 3 – 5 metres d'amplada amb
poca pendent, per on hi passa un cabal d'aigua continu. Domina la fracció de sorra grollera i sorra
fina. Hi ha pocs còdols a la llera del riu, encara que se'n veuen alguns blocs als laterals de mida
decimètrica, generalment granits i aplites (també alguns blocs de pissarres). Poca matèria orgànica
(tan sols una mica provinent de materials algals). Observacions: encaixant quaternari (al·luvial).

Laboratori: Referència 24010. Poca fracció de fins, sense tubs de fracció 80 i poca quantitat de
sediment al de fracció 60.
Figura 42. Descripció de camp de la mostra 38.
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Mostra 37

Coordenades:
X= 492293
Y= 4619590
Z= 52 m

Litologia (ICC): 
Terrassa fluvial (graves, 
sorres i lutites), en 
contacte amb 
leucogranits aplítics.

Localització: Mostra canviada de lloc, per tal de tenir més mostres de la riera de Tossa. 

Descripció de camp: Mostra situada a la riera de Tossa. Ample d'uns 3 – 5 metres de llera, amb
poca pendent i cabal continu. Domina la fracció de sorra de gra gruixut, però sobretot, hi ha dos
famílies  granulomètriques  molt  ben diferenciades,  una es  la  sorra  fina/grollera  i  l'altre  es un
conjunt de clastos bastant arrodonits de 5 – 10 cm. Vegetació de ribera molt ben desenvolupada
(verns, llaurer, marfull,...) amb molt de fulleram a la llera del riu. 

Laboratori: Referència 24009.  Poca fracció de fins, sense tubs de fracció 80 i poca quantitat de
sediment al de fracció 60,
Figura 43. Descripció de camp de la mostra 37.
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Mostra 42

Coordenades:
X= 491536
Y= 4620176
Z= 95 m

Litologia (ICC): 
Terrassa fluvial (graves, 
sorres i lutites).

Localització: Nova mostra, creada per tenir dades del torrent de Sant Benet. 

Descripció de camp: Mostra al torrent de Sant Benet. Té una llera d'uns 1-5 – 2 metres d'ample,
amb poca pendent, per on hi circula molt poca aigua. Domina la fracció de sorra mitjana-grollera,
encaixat en granit. Molts pocs clastes (quasi cap), gran majoria sorra. Bastanta matèria orgànica i
molt de fulleram a la llera. Vegetació de ribera, predominen llaurer i alzines sureres.

Laboratori: Referència 24014
Figura 44. Descripció de camp de la mostra 42.

99



Mostra 36

Coordenades:
X= 491433
Y= 4620197
Z= 86 m

Litologia (ICC): 
Terrassa fluvial (graves, 
sorres i lutites).

Localització: Aquesta mostra s'agafa uns 150 metres riu amunt de lo inicialment plantejat, per tal
d'agafar-la just abans de que hi hagi mescla d'aigües amb el torrent de Sant Benet. 

Descripció de camp: Mostra de la riera de Tossa, just davant del Mas d'en Ferro. Llera d'uns 3 – 4
metres d'amplada de baix pendent i corrent d'aigua continu. Predomina la sorra bastant grollera,
amb molt  pocs fins.  Quasi  cap còdol  dintre  del  riu, encara que alguns de granits  als  costats
(leucogranits). Vegetació escassa de ribera, amb una filera de plataners a tots dos costats dels riu
(antròpic). No hi ha masses arrels, però si que hi ha algues i moltes fulles sobre la llera de la riera. 

Laboratori: Referència  24008. Pocs fins, només 1 sol tub de fracció 80.
Figura 45. Descripció de camp de la mostra 36.
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Mostra 43

Coordenades:
X= 491153
Y= 4621541
Z= 91 m

Litologia (ICC): 
Terrassa fluvial (graves, 
sorres i lutites).

Localització: Nova mostra, creada per obtenir dades del torrent de la Vall de Colom.

Descripció de camp:  Mostra a la desembocadura del torrent de la Vall de Colom a la riera de
Tossa. Llera d'uns 1 – 1'5 metres d'amplada, amb pendent moderat i totalment seca. Domina la
mida de sorra grollera, amb grans blocs de mida decimètrica (10% pissarres i fil· lites, 90% granits
fèlsics). Sense matèria orgànica. No hi ha gaire vegetació de ribera, dominen alzines i pins. 

Laboratori: Referència 24015. Molta fracció de sorra i grava, pocs fins.
Figura 46. Descripció de camp de la mostra 43.
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Mostra 35

Coordenades:
X= 491058
Y= 4621714
Z= 126 m

Litologia (ICC): 
Terrassa fluvial (graves, 
sorres i lutites).

Localització: Mostra agafada a uns 350-400 metres riu amunt de lo inicialment plantejat, per tal
d'agafar-la riu amunt de la nova mostra 43. 

Descripció de camp: Mostra de la riera de Tossa. Llera amb uns 3 metres d'amplada amb pendent
moderada i poca quantitat d'aigua de flux lent. Domina la fracció de sorra grollera i fina amb molts
còdols i blocs de mida decimètrica i mètrica de granit, amb aproximadament un 15% de pissarres.
Una mica de matèria orgànica (hi  ha mes algues que fulles).  Vegetació de ribera amb menys
plataners i més verns.

Laboratori:  Referència 24007. Fracció fina insuficient, només s'obtenen 10,9 g de fracció 80 per 
ficar al sobre que s'envia a analitzar (normalment hi van 20 g). 
Figura 47. Descripció de camp de la mostra 35.
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Mostra 46

Coordenades:
X= 493569
Y= 4619942
Z= 10 m

Litologia (ICC):  Filons 
de granòfirs, felsòfirs i 
microgranits.

Localització:  Nova mostra, creada per obtenir dades de els Torrentins, on no teníem plantejat
agafar cap mostra inicialment. 

Descripció de camp: Mostra agafada a la desembocadura de els Torrentins amb la riera de Tossa.
Té una llera d'uns 0'5 metres, molt poc soscavada (uns 30 cm) i amb molt baixa pendent, per on no
hi passa aigua. Té molt pocs sediments, és pràcticament un sol. Pràcticament tot es fracció de sorra
grollera, amb quasi res de fracció argila o llim. Hi ha també alguns clastos de uns 5-10 cm repartits
per la llera, la gran majoria de granit. S'observa una gran quantitat de matèria orgànica. Vegetació
de ribera, alzina surera, pins, esparreguera, julivert. 

Laboratori: Referència 24018. Bona fracció de fins, molt cohesionats.
Figura 48. Descripció de camp de la mostra 46.
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Mostra 44

Coordenades:
X= 493869
Y= 4618638
Z= 14 m

Litologia (ICC): 
Granodiorites i granits 
alcalins.

Localització: Nova mostra, creada per tenir dades del torrent des Moros. 

Descripció de camp: Mostra de prop de la confluència de les dues branques principals del torrent
des Moros. Té una llera de 0'5-1 metre d'ample, amb poca pendent i totalment sec, tan sec que és
pràcticament un sol. Domina la fracció de sorra en superfície, encara que en profunditat també
trobem algo de fracció fina (llims). Hi ha clastos petits dispersos, la gran majoria de leucogranits
amb  algunes  pissarres  comptades  (~5%).  S'observa  molta  matèria  orgànica.  En  quant  a  la
vegetació, s'observen moltes canyes als costats del riu, amb algunes alzines sureres i també pins.
Observacions; mostra situada una mica més endavant dels cables d'alta tensió. 

Laboratori: Referència 24016. Molts fins amb bona quantitat de matèria orgànica, elevada 
cohesió. 
Figura 49. Descripció de camp de la mostra 44.
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Mostra 45

Coordenades:
X= 492929
Y= 4619837
Z= 18 m

Litologia (ICC): 
Granodiorites i granits 
alcalins.

Localització: Nova mostra, agafada per obtenir dades de la riera que passa pel sot dels ocellosos,
on inicialment no s'havia considerat agafar cap mostra.

Descripció de camp: Mostra agafada a prop de la desembocadura de la riera dels ocellosos amb la
riera de Tossa, a la banda esquerra de la carretera. La riera te una llera bastant soscavada (uns 0'5
m) amb pendent moderat-baix, d'uns 1'5 metres d'ample i que no porta aigua. Domina la fracció de
sorra grollera, encara que també hi ha una gran quantitat de còdols de major mida a les anteriors
dos mostres (uns 5-10 cm), leucogranits quasi en la seva totalitat. No s'observa gens de matèria
orgànica. La vegetació predominant són pins i alzines sureres. 

Laboratori: Referència 24017. Pocs fins, tub de fracció 60 incomplet, de fracció 80 només 1 tub i
mig en comptes de 2. 
Figura 50. Descripció de camp de la mostra 45.
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Mostra 33

Coordenades:
X= 491545
Y= 4619534
Z= 27 m

Litologia (ICC): 
Terrassa fluvial (graves, 
sorres i lutites) prop de 
granodiorites i granits 
alcalins.

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat. 

Descripció de camp: Mostra agafada a la desembocadura de la riera de Can Samada amb la riera
de Tossa. La llera té uns 2-3 metres d'ample, amb pendent moderada i una soscavació de més d'un
metre,  per on passa un cabal continu d'aigua (aprox. 10 cm de calat). Domina la fracció de sorra
fina i grollera. Hi ha multitud de clastos de mida decimètrica (10-20 cm) de leucogranits. S'observa
algo de matèria orgànica, moltes algues sobre la llera però quasi res de fulleram. La vegetació
predominant  són  alzines  sureres,  pins  i  alguna  falguera.  Observacions:  bona  quantitat  de
sediments, amb més fracció fina que les anteriors mostres. Alguna pissarra molt puntual. 

Laboratori: Referència 24025. Pocs fins, només 1 tub de fracció 80.
Figura 51. Descripció de camp de la mostra 33.
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Mostra 32

Coordenades:
X= 490702
Y= 4619996
Z= 45 m 

Litologia (ICC): 
Granodiorites i granits 
alcalins en contacte amb
dipòsits al·luvials (llims 
amb clasts dispersos i 
sols de potència màxima
3 m).

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat.  

Descripció de camp: Mostra agafada del torrent que passa pel “Càmping Tossa”, agafada a prop
del pont del dins del càmping. La llera té uns 2 metres d'ample, amb pendent moderat-alt, per on hi
passa un corrent continu d'aigua. Domina la fracció de sorra fina i grollera amb una important
fracció de llims. Hi ha molt pocs clastos, quasi inexistents, però algun bloc de mida decimétrica-
métrica de granits. S'observa molta matèria orgànica. La vegetació predominant son plataners a
tots  dos costats  del  torrent  (antròpic)  i  alzines sureres  per  la  zona.  Observacions:  la  llera  és
antròpica, delimitada amb murs per dintre del càmping. S'observa molt de fulleram sobre la llera
del torrent. 

Laboratori: Referència 24024
Figura 52. Descripció de camp de la mostra 32.
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Mostra 31

Coordenades:
X= 490290
Y= 4620371
Z= 56 m

Litologia (ICC): Filons 
de quars sobre un 
contacte de leucogranits 
i granodiorites i granits 
alcalins.

Localització: Mostra agafada al lloc inicialment plantejat, per motius d'accessibilitat una mica més
a prop de la confluència amb el torrent de la Tortuga.

Descripció de camp: Mostra del canal de Can Samada, prop de la conjunció amb el torrent de la
Tortuga.  Té  una  llera  de  0'5-1  metre  d'ample  i  molt soscavat  (1-2  metres),  amb  pendent
pronunciada i per on no hi passa aigua. Domina la fracció de sorra grollera. Encara que està sec, no
és tan similar a un sol com les altres mostres amb llera seca. Hi ha una gran quantitat de clastos de
mida decimètrica, granits la gran majoria. També algun bloc mètric esporàdic. S'observa molt poca
matèria orgànica. Vegetació de ribera, amb alzines sureres i pins.

Laboratori: Referència 24023
Figura 53. Descripció de camp de la mostra 31.

 

108



Mostra 30

Coordenades:
X= 490300
Y= 4620454
Z= 52 m

Litologia (ICC): 
Granodiorites i granits 
alcalins prop de 
leucogranits.

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat. 

Descripció de camp: Mostra del torrent de la Tortuga, a prop de la confluència amb el canal de
Can Samada. La llera té entre 2-2'5 metres d'amplada, amb poca pendent, per on hi passa un
corrent d'aigua continu (10-15 cm de calat). Hi ha molta fracció de fins (llims i argiles) amb molta
matèria orgànica. També hi ha bastants clastos, però de mida centimètrica, la majoria de granits.
Predomina vegetació de ribera, alzina surera i pocs pins. 

Laboratori: Referència 24022
Figura 54. Descripció de camp de la mostra 30.
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Mostra 29

Coordenades:
X= 489496
Y= 4621277
Z= 108 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits.

Localització: Per raons d'accessibilitat aquesta mostra va ser agafada uns 150 metres riu amunt de
lo inicialment plantejat. El lloc on es va agafar es igualment adient. 

Descripció de camp:  Mostra agafada al torrent de la Tortuga, just abans de que hi hagi mescla
d'aigües amb el torrent dels Oms. La llera te entre 1 i 1'5 metres d'ample, amb pendent elevat-
moderat i un flux d'aigua continu. Domina la fracció de sorra, molt més la grollera que no pas la
fina. S'observen pocs clastes, els que hi ha son de mida decimètrica (30-40 cm) tots de granit i poc
arrodonits. Hi ha molta matèria orgànica. Vegetació de ribera i alzina surera. Observacions: Poques
fulles a la llera, arrels tampoc. Gran dificultat d'accés, impossible accedir des de camins, s'ha de
seguir el riu fins trobar un pas i després anar seguint per dintre del riu fins que els mateixos arbres
caiguts impossibiliten el pas inclús per l'interior del riu.

Laboratori: Referència 24021
Figura 55. Descripció de camp de la mostra 29.
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Mostra 26

Coordenades:
X= 488924
Y= 4622133
Z= 183 m

Litologia (ICC): Filons 
de granòfirs, felsòfirs i 
microgranits.

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat. 

Descripció de camp: Mostra agafada d'un afluent del torrent que passa pel sot de Vallsaies, situat
al oest del sot de l'infern. És un rierol molt petit, d'uns 0'5 metres d'ample, amb una gran pendent i
sec. Trobem molta sorra gruixuda i clastos de mida centimètrica de granits. És un conjunt de
graves mesclades amb argila. La part més superficial està totalment seca (per l'alta porositat de les
graves) però en quant s'excava amb el pic comença a brotar l'aigua de la part amb granulometries
mes fines. Gens de matèria orgànica. Vegetació predominant son pins i sobretot alzines sureres.

Laboratori: Referència 24020. Molta fracció fina (llim-argila).
Figura 56. Descripció de camp de la mostra 26.
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Mostra 25

Coordenades:
X= 488097
Y= 4622394
Z= 207 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits de gra 
groller.

Localització:  Mostra agafada al lloc inicialment plantejat, uns 20-30 metres més riu amunt per
motius d'accés. 

Descripció de camp: Mostra del torrent de Vallsaies. Torrent d'uns 1-1'5 metres d'amplada, alta
pendent, per on circula un cabal d'aigua semi-continu. Domina la fracció de sorra gruixuda amb
clastos de mida decimètrica (pocs) i centimètrica (més), la majoria de granits. S'observa una mica
de matèria orgànica. La vegetació predominant són vegetació de ribera, alzines sureres i pins (mes
pocs). Observacions: molta vegetació i dificultat d'accés.

Laboratori: Referència 24019. Fracció fina no massa abundant, 2 tubs de fracció 80 amb molt poc
restant. 
Figura 57. Descripció de camp de la mostra 25.
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Mostra 8

Coordenades:
X= 491958
Y= 4621897
Z= 90 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits.

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat. 

Descripció de camp: Mostra agafada del torrent que passa pel sot de les Pomeres, concretament la
ramificació situada més al nord. La llera del riu té uns 1-2 metres d'amplada, amb un pendent
moderat però molt poc soscavada, per on no hi passa aigua. Tan sols s'observa aigua en un parell
de sots degut a les recents pluges. Domina la fracció de sorra grollera i sorra fina, hi ha pocs fins
excepte als sots. També s'observen blocs de mida decimètrica,  la majoria leucogranits (alguns
bastant alterats) i alguna pissarra (menys del 5%). La part més superficial forma una mena de capa
de graves de aproximadament 1 cm homogeni a tota la llera, i sota d'aquest, la sorra. Hi ha una
cobertura vegetal bastant densa, més aviat superficial (bastant de sediment si es neteja la capa més
superficial  de  vegetació).  S'observa  una  mica,  però no  massa  matèria  orgànica.  Vegetació
predominant: pins, alzina surera, joncs, falguera.

Laboratori: Referència 24027
Figura 58. Descripció de camp de la mostra 8.
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Mostra 7

Coordenades:
X= 492000
Y= 4621840
Z= 95 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits.

Localització:  Mostra  agafada  uns  750  metres  més  al  sud-oest  (riu  avall)  de  lo  inicialment
plantejat, per motius d'accessibilitat.

Descripció de camp:  Mostra agafada al torrent  de les Pomeres, just abans de ajuntar-se amb
l'afluent que passa per l'altre banda del sot de les Pomeres (mostra 8). La llera té uns 1-2 metres
d'ample, bastant soscavat, amb pendent moderat i sense aigua. En aquesta mostra s'ha agafat una
part on hi havia un cúmul de sediments (part baixa de la mostra) amb molta fracció de sorra
grollera i una mica de sorra fina. Llavors, a aproximadament un metre de separació, s'agafa l'altre
part de la mostra que és més un sol i no te tant de sediment. Aquesta part té una fina cobertora
vegetal  amb  bastantes  arrels  i  una  mica  de  matèria  orgànica.  Sembla  difícil  dir  la  litologia
predominant degut a que domina la fracció fina (llim-sorra fina) amb algun clast centimètric de
granit. La vegetació predominant és vegetació de ribera, pins, alzines sureres i marfull.

Laboratori: Referència 24026
Figura 59. Descripció de camp de la mostra 7.
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Mostra 9

Coordenades:
X= 491130
Y= 4621975
Z= 22 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits.

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat, en tot cas 10 metres més riu
amunt per motius d'accessibilitat. 

Descripció de camp: Mostra agafada a un torrent sense nom, afluent del torrent d'Aiguafina. La
llera té uns 0'5-1 metre d'ample, mitjanament soscavada, de pendent baix-moderat, que porta aigua
per trams (mostra agafada d'una zona amb aigua). Domina la fracció de sorra fina i grollera amb
una mica de fracció  fina (llims).  Hi  ha bastant  de fulleram però no s'observa massa matèria
orgànica a la llera del torrent. No hi ha cap clast de mida decimètrica o mètrica, els que hi ha són
graves de aproximadament 1 o 2 cm la majoria de granit. No s'observen pissarres ni cap litologia
de tipus metamòrfic. La vegetació de ribera, amb moltes alzines sureres, falgueres i alguns pins
(molt pocs).

Laboratori:  Referència  24028.  Poca  fracció  fina,  suficient  pels 2  tubs  de  fracció  80,  però
insuficient per la bossa de reserva. 
Figura 60. Descripció de camp de la mostra 9.
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Mostra 15

Coordenades:
X= 491088
Y= 4622031
Z= 71 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits.

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat.

Descripció de camp: Mostra agafada a prop de la desembocadura del torrent d'Aiguafina, abans
de ajuntar-se amb el seu afluent principal. El torrent té una llera de 0'5-1 metres d'ample, pendent
moderat i un corrent d'aigua continu. Aquesta part del torrent està totalment encaixat en granit.
Sediments  quasi  inexistents,  substrat de granit  amb una mica de sorra grollera (de la part  de
sediments,  aproximadament  el  90% es sorra  grollera).  Molts  blocs decimètrics  i  centimètrics.
Quasi inexistent la matèria orgànica. Domina la vegetació de ribera, alzines sureres i no s'observen
pins. Observacions: tota la llera té com a substrat aflorant els propis granits, d'aquí la dificultat
màxima de trobar fins. La mostra es va agafar d'un solc on s'acumulaven una mica de fins. És una
zona d'estancament d'aigua, s'ha de passar una zona amb moltes abelles per arribar a la mostra. 

Laboratori:  Referència 24029. Poca fracció fina, tub de fracció 60 per la meitat, fracció 80 20
grams justos pel sobre, sense tubs de fracció 80.
Figura 61. Descripció de camp de la mostra 15.
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Mostra 34

Coordenades:
X= 490936
Y= 4622198
Z= 69 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits.

Localització: Mostra agafada al lloc inicialment plantejat, uns 30-40 metres més riu avall. 

Descripció de camp: Mostra de la riera de Tossa. En aquest tram, la llera té una amplada de 1'5-2
metres, pendent moderat, molt soscavat i un cabal continu d'aigua. Hi ha una gran quantitat de
clastos de mida decimètrica (0'4-0'8 m) i algun bloc de mida mètrica. La majoria són leucogranits
(coloracions més rosades) i l'encaixant és granit (coloracions més grisoses). En el granit que actua
d'encaixant s'observen algunes betes de quars. En general,  domina la fracció de sorra grollera,
encara que hi ha com zones de estancació de fraccions més fines (sorra fina o llim). S'observen
moltes algues i una mica de matèria orgànica. Domina la vegetació de ribera i alzines sureres.
Observacions: aquest tram del riu passa just pel costat de la carretera GI-681 i es troben ampolles,
llaunes i deixalla a la riera. 

Laboratori:  Referència 24038. Pocs fins, només mig tub de fracció 80 més els 20 grams del
sobre.
Figura 62. Descripció de camp de la mostra 34.
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Mostra 24

Coordenades:
X= 490496
Y= 4622763
Z= 84 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits, sobre una 
falla.

Localització:  Mostra agafada al lloc inicialment plantejat,  uns 10-15 metres més a prop de la
desembocadura. 

Descripció de camp: Mostra a prop de la desembocadura del torrent del Sot de l'Infern. El torrent
té una llera de 0'5 metres d'ample, elevada pendent i no porta aigua. És pràcticament un sol, sense
sediment quasi, amb una gran cobertura vegetal. Domina la fracció de llim i argila, amb moltes
arrels a dintre del sol. No hi ha cap tipus de clast. És difícil dir la litologia degut a la mida llim-
argila,  però suposem granodiorites  i  leucogranits.  Molta matèria orgànica.  Observacions:  molt
difícil accés, s'ha de seguir la riera de Tossa riu avall fins trobar un pas, i caminar per dintre la riera
fins trobar el torrent, el qual és difícil d'esbrinar al estar tant cobert de vegetació. 

Laboratori: Referència 24037. Gran quantitat de fracció fina.
Figura 63. Descripció de camp de la mostra 24.

118



Mostra 23

Coordenades:
X= 490298
Y= 4623174
Z= 86 m

Litologia (ICC): 
Leucogranits.

Localització:  Mostra agafada a uns 15-20 metres riu avall del plantejament inicial, per motius
d’accessibilitat.

Descripció de camp: Mostra agafada a prop de la desembocadura del torrent al sot del Carbó. La
llera del torrent té de 0’5 a 1 metre d’ample, amb una pendent molt elevada i un flux d’aigua semi-
continu. A la part més baixa del torrent no s’observa escorrentia superficial, aquesta part presenta
molta fracció fina (característiques de sol) i més matèria orgànica. La part més alta del torrent
presenta  escorrentia  superficial  per  trams,  aquesta part  ve  caracteritzada  per  contenir  més
sediments de mida sorra grollera i graves de 2-5 cm amb una gran quantitat de còdols, la gran
majoria de granits i pissarres (aproximadament un 5-10% del total) i un clar descens de la quantitat
de matèria orgànica, encara que la quantitat segueix sent  alta. Domina la vegetació de ribera,
alzines sureres i pins.

Laboratori:  Referència  24036.  Gran  quantitat  de  matèria  orgànica,  molt  cohesionada,  gran
quantitat de fracció fina.
Figura 64. Descripció de camp de la mostra 23
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Mostra 17

Coordenades:
X= 490340
Y= 4623476
Z= 100 m

Litologia (ICC): 
Granodiorites 
porfíriques.

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat.

Descripció de camp: La mostra s’agafa a prop de la desembocadura del torrent del Marmoló, a
l’oest de la carretera GI-681. El torrent té una llera de 1-2 metres d’ample, de pendent moderat, per
on no hi circula aigua (només en alguns petits trams amb circulació i acumulació d’aigua), amb
una soscavació de 1-2 metres (amb la banda que dona a la carretera més soscavat). S’observa una
família de còdols de 10-30 cm de granit amb algunes pissarres (aproximadament un 10%). La
segona família (la dominant) es caracteritza per ser una fracció de sorra fina i grollera, amb una
mica de fins. No s’observa massa matèria orgànica. La vegetació predominant és vegetació de
ribera,  plataners  als  costats  del  torrent,  alzines  i  algun pi.  Observacions:  s’observa  una gran
quantitat de Mica Moscovita més alta de lo normal. Molt de fulleram. A prop de la carretera es pot
observar l’encaixant de granit aflorant (formant una petita cascada).

Laboratori: Referència 24030. Fracció fina suficient pels 2 tubs de fracció 80, sense resta per la
bossa de reserva.
Figura 65. Descripció de camp de la mostra 17.

120



Mostra 22

Coordenades:
X= 490191
Y= 4623693
Z= 112 m

Litologia (ICC): 
Fil·lites i cornubianites. 
Provinents de pissarres 
argiloses amb 
intercalacions de 
calcàries, gresos i 
quarsites afectats per 
metamorfisme de 
contacte. 

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat.

Descripció de camp:  Mostra agafada a prop de la desembocadura del torrent de l’Aigua de la
Grassa. La llera és de uns 1-2 metres d’amplada, porta aigua amb corrent continu, bastant soscavat.
Hi ha molts còdols que mesuren aproximadament uns 10 cm, de granits amb alts continguts de
feldspat potàssic i  granodiorites (també algunes pissarres, aproximadament un 10%), molt poc
arrodonits. S’observa molta matèria orgànica en la fracció més fina (llims). La fracció dominant és
la de sorra fina i llim, amb una mica de sorra grollera (no massa). Domina la vegetació de ribera,
alzina surera i alguns pins.

Laboratori: Referència 24035. Molta matèria orgànica i quantitat elevada de fins. 
Figura 66. Descripció de camp de la mostra 22.
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Mostra 20

Coordenades:
X= 490247
Y= 4623692
Z= 115 m

Litologia (ICC): 
Fil·lites i cornubianites. 
Provinents de pissarres 
argiloses amb 
intercalacions de 
calcàries, gresos i 
quarsites afectats per 
metamorfisme de 
contacte.

Localització:  Mostra  agafada  al  lloc  inicialment  plantejat,  però  molt  més  a  prop  de  la
desembocadura (uns 10-15 metres) degut a la gran dificultat d’accés.

Descripció de camp: Mostra agafada a un torrent sense nom que desemboca a la part alta de la
riera de Tossa. El  torrent  té una petita llera d’uns 0’5 metres d’amplada, sense aigua ni amb
símbols d’haver-ne portat en bastant temps, de pendent elevada. Domina la fracció fina (llim i
argila). És pràcticament un sol, no hi ha cap clast, només alguns blocs de mida mètrica (0’3-0’7
metres). És molt difícil dir la litologia amb una fracció tan fina. Hi ha bastanta matèria orgànica.
De la vegetació destaquen les alzines sureres, la vegetació de ribera i els pins. Observacions: accés
molt dificultós.

Laboratori: Referència 24033. Presència de clastes quasi inexistent, molta quantitat de fracció 40
i 60. 
Figura 67. Descripció de camp de la mostra 20.
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Mostra 21

Coordenades:
X= 489868
Y= 4623943
Z= 141 m

Litologia (ICC):  
Granodiorites 
porfíriques, proper a 
fil· lites i cornubianites.

Localització:  Mostra agafada de diferents trams, però aproximadament a uns 15-20 metres del
punt plantejat inicialment.

Descripció de camp: Mostra agafada de la part més alta de la riera de Tossa. En aquest tram la
llera té una amplada de 2-2’5 metres, mostra un pendent moderat, soscavació mitjana (1-2 metres)
i porta un flux d’aigua continu encara que no massa gran. En alguns trams es veu l’encaixant de
granits, bastant fracturat. Als sediments domina la fracció sorra fina o de llim, sense gaire sorra
grollera, i bastants còdols de mida decimètrica (10-20 cm) la majoria de granits i granodiorites,
amb alguna pissarra comptada (menys del 10%). La vegetació dominant són alzines surera, pins,
vegetació de ribera. Observacions: és una zona de pastura de vaques amb molts fems als camins
que creuen el riu. Quantitat de matèria orgànica als sediments bastant elevada.

Laboratori:  Referència 24034
Figura 68. Descripció de camp de la mostra 21.

123



Mostra 18

Coordenades:
X= 490817
Y= 4623972
Z= 175 m

Litologia (ICC): 
Granodiorites 
porfíriques.

Localització: Mostra agafada exactament al lloc inicialment plantejat.

Descripció de camp: Mostra agafada a la ramificació més a l’est del torrent del Pont Rodó, molt a
prop de la intersecció del camí amb el riu. La llera del torrent fa uns 0’5-1 metre d’ample, porta
molt poca aigua (per trams), encara que el nivell freàtic és molt superficial (només fa falta excavar
10-15 cm. perquè comenci  a brotar  aigua).  En molts trams afloren grans quantitats de granit
encaixant. També hi ha multitud de còdols centimètrics i decimètrics de granits. Domina la sorra
grollera per davant dels fins. La vegetació predominant és vegetació de ribera i alzines sureres (no
s’observa cap pi). Observacions: s’observen alguns blocs de mida mètrica o decimètrica d’un tipus
de roca per identificar, de color vermell-negre, semblant a hematites o a algun compost de ferro.
Molta cohesió a l’hora de agafar la mostra.

Laboratori: Referència 24031
Figura 69. Descripció de camp de la mostra 18.
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Mostra 19

Coordenades:
X= 490761
Y= 4623970
Z= 159 m

Litologia (ICC): 
Granodiorites 
porfíriques.

Localització: Mostra agafada uns 40-50 metres més riu avall de lo inicialment plantejat, per 
motius d’accessibilitat a la mostra.

Descripció de camp: Mostra agafada a la ramificació més a l’oest del torrent del Pont Rodó. La 
llera del torrent fa uns 0’5-1 metre d’ample, amb pendent moderat i porta aigua a trams, en general
poca. S’observa moltíssima matèria orgànica. Hi ha moltes roques de tonalitats més fosques que 
corresponen a les granodiorites. Dominen les fraccions de sorra grollera amb una mica de fins. 
També hi ha presència de còdols de 5-10 cm. de granits. En quant a la vegetació domina la 
vegetació de ribera i alzines sureres (no s’observen pins). Observacions: molt difícil accés a punts 
on poder agafar sediment. Els llocs de fàcil accés no hi ha sediments, sols encaixant.

Laboratori: Referència 24032. Gran quantitat de matèria orgànica.
Figura 70. Descripció de camp de la mostra 19.
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A les següents mostres (10, 11, 13, 14 i 27) els hi falta la fotografia degut a que es va espatllar el
mòbil en el que estaven i va ser impossible la recuperació d'aquestes. 

Mostra 11

Litologia (ICC): Leucogranits. Coordenades:
X= 493151
Y= 4623832
Z= 238 m

Localització: Mostra agafada uns 250 metres aigües avall de lo 
inicialment plantejat, per motius d'accessibilitat.

Descripció de camp: Mostra agafada al torrent d'Aiguafina. La llera del torrent fa uns 1,5 – 2,5
metres d'amplada, amb pendent baix o moderat i porta un cabal continu d'aigua. Domina la fracció
sorra fina i grollera. S'observa com aflora algo de encaixant granític. Hi ha pocs còdols de 5-10 cm
(de color “carn”) de leucogranits la majoria. També s'observa algun bloc de material metamòrfic
(pissarres la majoria). Molt poca matèria orgànica, tampoc s'observen arrels, tan sols una mica de
fulleram sobre la llera del torrent. En quant a la vegetació domina la alzina surera i la vegetació de
ribera (joncs,  esparreguera,  …).  Observacions:  s'observa un “merendero”  i  una font,  també 5
plataners clarament antròpics a la zona. 

Laboratori:  Referència 35332. Molta sorra fina amb una mica de matèria orgànica, pocs fins i
bastanta matèria orgànica en la fracció 80. Dona per omplir ¾ del pot de fracció 60 i els 20 grams
més ¼ de pot de fracció 80.
Figura 71. Descripció de camp de la mostra 11.

Mostra 10

Litologia (ICC): Leucogranits Coordenades:
X= 492581
Y= 4622952
Z= 207 m

Localització:  Mostra  agafada  uns  320  metres  aigües  amunt  de  lo
inicialment plantejat, per motius d'accessibilitat.

Descripció de camp: Mostra agafada a la part alta d'un torrent sense nom, és el major afluent del
torrent d'Aiguafina. La llera del torrent té uns 0,5-1 metre d'ample, amb pendent moderat o alt i
amb un cabal d'aigua continu. Domina la fracció de sorra fina amb una mica de sorra grollera
(molt  poca),  és una zona pantanosa amb moltes arrels  i  molta fauna en  general  (capgrossos,
mosquits, etc,..). També hi ha bastants fins (llim i argila) i una mica de matèria orgànica, encara
que no massa. La majoria de sediments es tracta de granits, no s'observen gaires còdols ni graves.
En  quant  a  la  vegetació  domina  l'alzina  surera  i  la vegetació  de ribera  (verns  i  pollancres),
augmentant la densitat aigües avall. 

Laboratori: Referència 35331. 
Figura 72. Descripció de camp de la mostra 10.
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Mostra 14

Litologia (ICC): Leucogranits. Coordenades:
X= 491262
Y= 4623107
Z= 113 m

Localització:  Les mostres 13 i 14 van ser replantejades, al final aquesta
mostra  s'agafa molt  a prop del  lloc on estava situada la mostra 13 al
plantejament de mostreig inicial.

Descripció de camp: Mostra agafada al torrent d'Aiguafina (aigües amunt de la pedrera). Llera de
1-2 metres d'ample, bastant encaixada a la part superior i menys encaixat a la part inferior arribant
a quedar-se a l'alçada del camí. Pendent moderat-alt i cabal continu d'aigua. Aigües avall sembla
que es para el riu, degut als grans blocs (corre per sota però no es veu). Domina la fracció de sorra
fina i grollera, amb grans quantitats de còdols i blocs de mida mètrica, la gran majoria de granit.
Molt pocs fins, i tampoc s'observa massa matèria orgànica, algunes algues verdes, però res de
fulleram. Predomina la vegetació de ribera, molts verns i avellaners, també alzines sureres com de
costum però menys quantitat.

Laboratori: Referència 35334. Pocs fins, pot de fracció 60 molt just, 20 grams pel sobre més 1 sol
pot de fracció 80.
Figura 73. Descripció de camp de la mostra 14.

Mostra 13

Litologia (ICC): Leucogranits. Coordenades:
X= 491219
Y= 4622583
Z= 85 m

Localització:   Les mostres 13 i 14 van ser replantejades, aquesta mostra
s'agafa uns 50 metres aigües avall del lloc on estava situada la mostra 14
al plantejament de mostreig inicial.

Descripció de camp: Mostra situada al torrent d'Aiguafina (sota la pedrera, aigües avall). La llera
fa uns 1,5-2 metres d'ample, amb pendent moderat, no massa encaixat i corrent continu d'aigua. Hi
ha molt poca quantitat de fins (són necessàries 2 bosses de mostra). S'observen molts còdols de la
pedrera (granits) de mida decimètrica. Domina la fracció de sorra grollera. Presència d'algues i una
mica de fulles, amb molt poca quantitat de matèria orgànica. La vegetació predominant és l'alzina
surera, vegetació de ribera (verns i llaurer), algun pollancre i sobretot bastants plataners. 

Laboratori: Referència 35333. Molta fracció de sorra. S'obté just 1 pot de fracció 60, els 20 grams
més ½ pot de fracció 80. Aproximadament un 60% de la fracció 80 té tonalitats negres de matèria
orgànica. 
Figura 74. Descripció de camp de la mostra 13.
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Mostra 27

Litologia (ICC): Leucogranits de gra groller. Coordenades:
X= 487890
Y= 4621624
Z= 189 m

Localització:  Mostra  recollida  al  lloc  on  estava  inicialment  plantejat
agafar-la, uns 70 metres riera amunt per raons d'accessibilitat.

Descripció de camp: Mostra agafada al torrent dels Oms. La llera és de 1-1,5 metres d'ample, amb
soscavació normal (uns 2 metres), de pendent moderat i sense cabal d'aigua, només petits trams
d'aigua estancada. Als trams sense estancament d'aigua domina la fracció sorra fina i grollera, en
canvi  a les zones d'estancament d'aigua domina la fracció fina (llim i  argila).  No s'observa la
presència de cap família de clastos de mida particular així com tampoc blocs de mida mètrica o
decimètrica.  A la  zona d'estancament  hi  ha  molta matèria  orgànica,  molta fauna (capgrossos,
mosquits, aranyes, …). La vegetació predominant és l'alzina surera, alguns plataners i vegetació de
ribera (falguera, esparreguera, ...), no es veuen pins. Observacions: a la zona on s'agafa la mostra,
el sediment en profunditat és totalment negre (impregnat en gran quantitat de matèria orgànica). 

Laboratori:  Referència 35335.  Es realitzen diverses  etapes  de tamisat  per  la  formació d'una
“cresta” degut a que la mostra estava encara humida.
Figura 75. Descripció de camp de la mostra 27.
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Annex III. 

Tractament de les mostres de camp. 

Procediment pas a pas
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1) El primer pas és numerar les mostres conforme van

arribant  al  laboratori  i  assignar,  per  cada  número  de

mostra, un número de referència de laboratori.

2) El següent pas és netejar amb aigua i sabó les safates

que  s'utilitzaran  per  deixar  assecar  les  mostres.  És

recomanable utilitzar una mica d'aigua destil· lada al final

per acabar de netejar-la. 

     

3) Un cop seca, s'aboca la mostra a la safata i s'indica a la

safata el número de referència de la mostra que conté.

4) Seguidament, es deixa assecar la mostra durant uns 3 o

4 dies a l'aire lliure o al forn del laboratori a 45ºC. Si es

deixa assecar a l'aire lliure la sala on es deixi ha de ser un

lloc tancat, sense corrents d'aire ja que es podrien barrejar

els sediments de diferents mostres. També s'ha de tenir en

compte que en algunes mostres,  si  aquestes estan molt

humides,  es  forma una mena de crosta  superficial  que

impedeix que la mostra es sequi per la part inferior, és

important  llavors,  remoure  els  sediments  amb  una

espàtula i deixar-ho assecar uns dies més.
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5) Un cop la mostra està totalment seca, es possible que

els sediments es trobin massa cohesionats, si aquest és el

cas, s'utilitza una maça per disgregar els sediments.

6) Amb un raspall i la pistola d'aire comprimit es netegen

els tamisos per a que no hi hagi interacció de sediments

de diferents mostres. Un cop net, amb una pala s'aboquen

els sediments al tamís superior (#14).

7) Es posen els tamisos a la tamisadora i es selecciona un

programa de 15 minuts amb una freqüència de 1.7 mHz.

Es repeteix el procés un cop més per tal de utilitzar tots

els sediments de la mostra (al tamís superior només hi cap

la meitat de la mostra).
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8) Quan la tamisadora acaba, s'obren els tamisos. Amb la

fracció #60 (la que no passa pel tamís #80) s'omple un pot

cilíndric  de  mostratge  (5x3cm),  i  s'anota  al  tap  la

referència de la mostra i el tamís.

9) S'agafa un sobre i amb l'ajuda d'una bàscula s'hi fiquen

20 grams de sediment que passa pel tamís #80. Es tanca

el sobre amb cinta adhesiva i s'anota la referència de la

mostra. 

10) Amb ajuda d'una segelladora es segella en bosses de

plàstic la mostra i es deixa llesta per ser enviada.

11)  Amb  el  sediment  que  sobra  de

fracció  #80,  s'omplen  2  tubs  de

mostratge i s'omple amb una mica una

bossa  de  plàstic.  Important  anotar  la

referència  de  la  mostra  en  aquests

últims també. De manera que el resultat

final per cadascuna de les mostres és el

següent:
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12) Es repeteix el procés per cadascuna

de les mostres, obtenint finalment:

Figura 76. Procediment pas a pas del tractament de les mostres de camp al laboratori. 
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Annex IV. 

Procediment realitzat a l'assaig granulomètric

i fons teòric
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Es denomina granulometria,  al  mesurament  i  graduació que es porta a terme dels  grans d'una

formació sedimentària, dels materials sedimentaris, així com dels sòls, amb finalitat de l'anàlisi, tant

del seu origen com de les seves propietats mecàniques, i el càlcul de l'abundància de cadascuna de

les mides previstes per una escala granulomètrica.

S'ha realitzat la granulometria de tres mostres de diferents trams de la riera de Tossa, de aigües

amunt a aigües avall, són les mostres 37, 38 i 39. 

Per les tres mostres s'efectua el mateix procediment. Primerament es pesa la mostra sencera per

saber el pes total de mostra de que es disposa i es fa passar aquesta per un tamís de 1 mm. 

Amb la part de sediments amb mida de gra major de 1 mm es passa pel tamís número 80 de la sèrie

ASTM (obertura de 1,41 mm) i es pesa el que passa i el que es queda al tamís, obtenint el pes de

dos fraccions de mida de gra, la fracció >1,41 mm i la 1,41 – 1 mm. 

Amb la part de sediments amb mida de gra menor de 1 mm, s'agafa aproximadament la meitat i es

fica a la tamisadora utilitzant els tamisos de 500µm, 300µm, 200µm i 100µm, amb una amplitud de

1,8mm i  un  total  de  15  minuts.  Un  cop  la  tamisadora acaba  el  procés,  s'obre  la  tamisadora,

s'extreuen els sediments de cada fracció, es pesen i s'anoten els pesos. Es repeteix el mateix procés

amb la segona meitat de la mostra i es sumen els pesos obtinguts per mateixes mides, obtenint el

pes de mostra que es queda entre les següents fraccions: 1 – 0,5 mm, 0,5 – 0,3 mm, 0,3 – 0,2 mm i

<0,2 mm. 

Un cop realitzat aquest procés per les tres mostres, únicament pel cas de la mostra 39, amb ajuda

d'un quartejador (aparell manual que separa els sediments en dos parts de manera homogènia i de

aproximadament mateix pes), es divideix la mostra en parts representatives de la mostra original. Es

passa la mostra 3 cops pel quartejador, aconseguint 1/8 part de mostra (233 grams), sent aquesta

vuitena part representativa de la mostra original. Es repeteix el procés, anteriorment realitzat amb

les tres mostres, per la mostra quartejada (els 233 grams de mostra 39).

A la taula X es resumeixen les dades obtingudes a laboratori i el posterior tractament per obtenir el

% de mida inferior en pes que és la dada necessària per elaborar les corbes granulomètriques. 

A la  figura  XX  es  poden  observar  les  corbes  granulomètriques  de  les  diferents  mostres.  La

interpretació d'aquestes i dels resultats en general es descriuen a l'apartat 7.3.3. Granulometria de la

memòria.
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Taula 17. Dades obtingudes al laboratori i el posterior tractament per obtenir el % de mida inferior en pes (% passa).

Figura 76. A la esquerra, comparació de les corbes granulomètriques de les mostres 37, 38 i 39. A la dreta, comparació entre la corba granulomètrica de la mostra 39 utilitzant tota la

mostra i utilitzant la part quartejada. 
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Mostra 37 Acumulat % passa Mostra 38 Acumulat % passa Mostra 39 (Quartejada) Acumulat % passa Mostra 39 Acumulat % passa
Pes total 1268 1268 100 1538 1538 100 233 233 100 1606 1606 100

> 1,41 mm 0,9 1267,1 99,93 7,3 1530,7 99,53 2,7 230,3 98,84 16,7 1589,3 98,96
1,41 – 1 mm 389 878,1 69,25 619 911,7 59,28 62,8 167,5 71,89 453,9 1135,4 70,70
1 – 0,5 mm 678 200,1 15,78 826 85,7 5,57 118,9 48,6 20,86 823,7 311,7 19,41

0,5 – 0,3 mm 177,5 22,6 1,78 75,4 10,3 0,67 38,1 10,5 4,51 254,1 57,6 3,59
0,3 – 0,2 mm 21,1 1,5 0,12 7,3 3 0,20 6,9 3,6 1,55 46,9 10,7 0,67

< 0,2 mm 0,3 1,2 0,09 0,2 2,8 0,18 0,3 3,3 1,42 2,5 8,2 0,51
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La interpretació de la corba granulomètrica pot proporcionar informació sobre el comportament dels

sediments. Si s'estudia la regularitat de la corba es pot diferenciar dos tipus de granulometries:

➢ Granulometries  discontínues:  La  corba  presenta  pics i  trams  plans,  que  indiquen  que

diversos tamisos successius no retenen material, evidència de que la varietat de mides és

escassa. En aquest cas, es parla de sediments mal graduats.

➢ Granulometria  contínua:  Quasi  tots els  tamisos retenen matèria,  provocant  que la corba

adopti  una  disposició  suau  i  contínua.  Aquest  tipus de  sediments  se'ls  denomina  ben

graduats (Luis Nañón Blázquez, 1999). 

Per tal de determinar numèricament la graduació dels sediments s'utilitza el coeficient de corbatura,

definit per la següent expressió:

on Dx és la obertura del tamis o diàmetre efectiu (mm) per on passa el X% en pes de la totalitat de

la mostra de sediments analitzada. Uns sediments ben graduats al ser compactats, les partícules més

fiines ocupen els  espais  que deixen les  partícules  de major  mida,  reduint  d'aquesta  manera el

nombre de porus i obtenint una major estabilitat. Uns sediments ben graduats presenten valors de

Cc compresos entre 1 i 3. 

Un altre paràmetre molt empleat per donar idea del grau d'uniformitat d'uns sediments és l'anomenat

coeficient d'uniformitat, definit com la relació entre les obertures de tamisos per on passen el 60% i

el 10% en pes de la totalitat de la mostra analitzada:

Segons aquest coeficient, uns sediments amb valors inferiors a 2 es consideren molt uniformes,

mentre que un coeficient inferior a 5 defineix uns sediments uniformes. 
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Annex V.  

Anàlisis químics. 

Resultats obtinguts pel laboratori
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N. camp Coord. X Coord. Y N. Lab. Analyte Symbol Au Ag Cu Cd Mo Pb Ni Zn S Al As Ba Be Bi Br Ca Co Cr Cs Eu Fe Hf Hg Ir
Unit Symbol ppb ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppb

Detection Limit 2 0.3 1 0.3 1 3 1 1 0.01 0.01 0.5 50 1 2 0.5 0.01 1 2 1 0.2 0.01 1 1 5
Analysis Method INAA MULT INAA / TD-ICP TD-ICP TD-ICP TD-ICP TD-ICP MULT INAA / TD-ICP MULT INAA / TD-ICP TD-ICP TD-ICP INAA INAA TD-ICP TD-ICP INAA TD-ICP INAA INAA INAA IN AA INAA INAA INAA INAA

1 494117 4619609 24001 < 2 0,3 8 < 0.3 2 49 7 32 < 0.01 6,24 4 3903 < 2 5,5 0,3 11 30 < 1 0,7 1,83 15 < 1 < 5
2 494658 4619244 24002 < 2 < 0.3 19 < 0.3 < 1 22 14 90 0,03 7,276,8 290 3 < 2 14 0,68 11 45 6 1,1 3,08 16 < 1 < 5

3 493741 4619980 24003 25 0,3 11 < 0.3 2 22 5 37 0,01 6,92 2,9 3603 < 2 5 0,49 5 29 3 0,6 1,38 18 < 1 < 5

4 494040 4620433 24004 46 0,5 13 < 0.3 2 28 11 67 0,03 7,93 6,4 380 4 < 2 15,8 0,85 14 29 3 1,5 3,52 31 < 1 < 5
5 493471 4620826 24005 < 2 0,4 9 < 0.3 2 36 6 48 0,02 7,92 3,4 5004 < 2 9 0,67 7 18 4 1,2 2,14 30 < 1 < 5

6 493548 4621609 24006 < 2 0,4 16 < 0.3 4 24 7 64 0,05 8,32 < 0.5470 7 < 2 35,8 0,88 7 47 7 0,9 3,33 24 < 1 < 5

7 492000 4621840 24026 < 2 0,3 13 < 0.3 2 30 10 65 0,02 7,77 4,8 500 4 < 2 11,4 0,64 < 1 47 5 1,2 1,93 15 < 1 < 5
8 491958 4621897 24027 < 2 0,4 13 0,4 < 1 32 7 75 0,02 7,8 2,9 3705 < 2 13,7 0,6 8 36 3 0,6 1,5 19 < 1 < 5

9 491147 4622028 24028 < 2 0,4 10 < 0.3 2 25 5 60 0,02 7,73 2,8 340 4 < 2 21,3 0,57 < 1 36 < 1 0,6 1,85 22 < 1 < 5
10 492581 4622952 35331 < 2 0,7 68 < 0.3 3 55 7 69 0,05 8,21 4,9 490 5 < 2 17,9 0,57 6 24 3 0,8 2,5 11 < 1 < 5

11 493151 4623832 35332 < 2 < 0.3 6 < 0.3 2 27 5 47 0,03 7,5 2 3109 < 2 22,2 0,44 < 1 19 6 < 0.2 1,16 7 < 1 < 5

13 491219 4622583 35333 < 2 < 0.3 32 < 0.3 4 23 11 65 0,04 7,27 3,5 300 6 < 2 34,5 0,63 5 28 7 0,9 1,65 9 < 1 < 5
14 491262 4623107 35334 < 2 < 0.3 18 < 0.3 3 29 10 76 0,07 6,81 7,5 < 50 9 < 2 58,5 0,79 7 30 4 0,9 1,59 8 < 1 < 5

15 491088 4622031 24029 < 2 < 0.3 24 < 0.3 2 35 8 43 0,01 7,91 3,5 < 50 5 < 2 8,2 0,51 4 28 3 < 0.2 1,26 12 < 1 < 5
17 490397 4623409 24030 < 2 0,3 37 1 2 56 28 193 0,07 8,24 9,2 5804 < 2 57,2 2,07 20 53 7 1,9 4,71 14 < 1 < 5

18 490817 4623972 24031 < 2 < 0.3 20 1,1 3 25 27 185 0,03 9,19 5,2 560 3 < 2 16,1 1,88 23 88 11 1,8 6,69 15 < 1 < 5

19 490761 4623970 24032 < 2 0,3 45 1,3 2 74 40 249 0,06 8,57 15,4760 3 6 31,9 1,64 27 97 9 1,9 6,71 15 < 1 < 5
20 490244 4623708 24033 < 2 < 0.3 14 < 0.3 2 27 10 93 0,02 7,84 4,5 540 3 < 2 < 0.5 1,9 13 40 7 0,7 3,59 22 < 1 < 5

21 489976 4623912 24034 < 2 < 0.3 28 0,6 1 94 32 201 0,02 7,52 10,2 980 4 < 2 9,4 1,17 18 81 4 0,8 3,52 10 < 1 < 5

22 490155 4623662 24035 < 2 < 0.3 26 < 0.3 < 1 28 27 86 0,01 8,03 4,3 550 4 < 2 6,5 1,25 18 57 6 1,6 4,13 12 < 1 < 5
23 490246 4623188 24036 < 2 < 0.3 10 < 0.3 2 28 13 52 0,02 6,43 2,2 320 4 < 2 8,3 0,67 10 47 3 0,6 1,86 10 1 < 5

24 490459 4622785 24037 < 2 0,4 14 < 0.3 3 46 12 78 0,01 7,34 6,6400 4 < 2 4,1 1,08 10 36 4 1 2,32 18 < 1 < 5
25 488097 4622394 24019 < 2 < 0.3 13 < 0.3 < 1 17 14 63 0,01 8,19 4,8 440 3 < 2 5,7 0,66 16 40 7 1,1 2,64 15 < 1 < 5

26 488924 4622133 24020 < 2 < 0.3 17 < 0.3 < 1 23 18 53 < 0.01 6,79 11,9 410 3 < 2 3,3 0,25 13 44 4 0,4 2,71 14 < 1 < 5

27 487890 4621624 35335 < 2 < 0.3 14 < 0.3 4 16 9 71 0,06 5,78 4,2 610 3 < 2 9,4 1,05 8 39 < 1 1,3 3,43 12 < 1 < 5
29 489496 4621277 24021 < 2 < 0.3 30 < 0.3 < 1 21 14 49 0,03 7,65 3,3 190 3 < 2 9,1 0,47 7 32 2 0,7 1,77 10 < 1 < 5

30 490300 4620454 24022 < 2 0,3 8 < 0.3 2 16 7 32 < 0.01 6,41 4,3470 3 < 2 3,7 0,29 8 23 3 0,6 1,64 13 < 1 < 5
31 490290 4620371 24023 < 2 < 0.3 16 < 0.3 2 20 12 54 0,01 7,15 6,2 390 3 < 2 5,3 0,47 9 34 4 1,2 2,63 13 < 1 < 5

32 490702 4619996 24024 < 2 < 0.3 7 < 0.3 < 1 20 11 95 0,03 7,943,6 510 3 < 2 11,4 1,17 14 44 6 1,4 4,56 21 < 1 < 5

33 491545 4619534 24025 < 2 0,3 8 < 0.3 1 15 5 66 0,02 7,06 < 0.5320 3 < 2 4,4 1,28 8 45 2 1,3 5,11 25 < 1 < 5
34 490936 4622198 24038 < 2 < 0.3 20 < 0.3 6 32 9 71 0,02 7,6 6,3400 4 < 2 10,7 1,26 8 32 4 0,8 2,4 13 < 1 < 5

35 491058 4621714 24007 28 < 0.3 15 < 0.3 5 39 10 65 0,02 7,68 6,1 410 4 < 2 12,1 1,05 6 21 3 0,9 1,97 9 < 1 < 5

36 491433 4620197 24008 < 2 < 0.3 34 < 0.3 5 30 11 79 0,04 7,46 5,4 370 4 < 2 26,1 0,91 6 26 4 0,4 2,08 8 < 1 < 5
37 492293 4619590 24009 11 < 0.3 17 < 0.3 1 26 25 68 0,02 7,75 1,8 490 3 < 2 9,5 1,32 7 66 2 0,8 3,16 17 < 1 < 5

38 493435 4619737 24010 < 2 < 0.3 17 < 0.3 < 1 23 13 84 0,04 7,77 3,8 260 3 < 2 15,8 1,3 7 34 3 0,8 2,44 9 < 1 < 5
39 494380 4618780 24011 < 2 < 0.3 27 < 0.3 1 37 11 79 0,02 7,85 3,7 560 3 < 2 5,3 1,44 8 37 2 0,7 2,71 10 < 1 < 5

40 494063 4620389 24012 < 2 < 0.3 19 < 0.3 4 20 9 48 0,01 6,29 4,2 280 3 < 2 10,2 0,33 8 28 4 0,9 1,8 13 < 1 < 5

41 493753 4620116 24013 < 2 0,4 12 < 0.3 3 30 9 55 0,02 7,23 5,5 500 4 < 2 16,6 0,58 11 39 4 0,8 2,38 25 < 1 < 5
42 491536 4620176 24014 < 2 < 0.3 37 < 0.3 3 30 17 117 0,07 7,124,3 460 3 < 2 23,1 1 11 35 3 0,8 2,43 10 < 1 < 5

43 491153 4621526 24015 < 2 < 0.3 13 < 0.3 2 23 3 27 < 0.01 7,1 1,6 180 3 < 2 3,7 0,27 < 1 21 1 0,3 0,92 9 < 1 < 5
44 493869 4618638 24016 < 2 0,4 40 0,5 3 35 10 122 0,05 8,22 4,6 780 3 < 2 14,9 1,1 11 33 6 1,4 4,4 21 < 1 < 5

45 492929 4619837 24017 < 2 < 0.3 20 < 0.3 1 26 11 75 0,02 8,35 5,1 520 4 < 2 10 0,9 9 45 6 1,2 3,08 15 < 1 < 5

46 493569 4619942 24018 18 0,4 26 < 0.3 2 34 11 99 0,02 8,33 6,3 490 4 < 2 5,9 1,06 8 35 4 1,2 3,04 14 < 1 < 5
3 493741 4619980 3 39 0,3 17 < 0.3 2 22 6 39 0,02 6,44 2,3 380 3 < 25,6 0,48 < 1 35 < 1 1 1,45 13 < 1 < 5

4 494040 4620433 4 55 0,7 13 < 0.3 2 28 11 57 0,02 7,7 13,5 410 4 < 2 14,4 0,82 12 19 < 1 1,4 2,97 24 < 1 < 5

5 493471 4620826 5 < 2 0,7 8 < 0.3 < 1 30 6 50 0,02 7,67 5,6 710 4 < 2 7 0,68 < 1 19 6 1,2 1,97 20 < 1 < 5
6 493548 4621609 6 < 2 0,6 16 < 0.3 6 28 7 66 0,06 8,4 6,7 < 50 8 < 2 41,1 0,9 6 32 < 1 1,4 2,97 20 < 1 < 5

Control SO4 7 < 2 0,4 62 0,4 3 11 25 98 0,06 5,45 8,5 750 1 < 2 7 1,24 12 77 5 1 2,58 6 < 1 < 5
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N. camp Coord. X Coord. Y N. Lab. Analyte Symbol K Li Mg Mn Na P Rb Sb Sc Se Sr Ta Ti Th U V W Y La Ce Nd Sm Sn Tb Yb Lu Mass
Unit Symbol % ppm % ppm % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm g

Detection Limit 0.01 1 0.01 1 0.01 0.001 15 0.1 0.1 3 1 0.5 0.010.2 0.5 2 1 1 0.5 3 5 0.1 0.01 0.5 0.2 0.05

Analysis Method TD-ICP TD-ICP TD-ICP TD-ICP INAA TD-ICP INAA INAA INAA INAA TD-ICP INAA TD-ICP INAA INAA TD-ICP INAA TD- ICP INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA

1 494117 4619609 24001 1,86 20 0,22 436 2,03 0,013 202 0,3 7,2 < 3 60 < 0.5 0,26 35,8 4,7 28 < 1 30 43,6 100 57 7,4 < 0.01 < 0.5 5,5 0,31 1,43
2 494658 4619244 24002 1,75 39 0,63 555 1,48 0,031 179 1 10,1 < 3 79 < 0.5 0,26 32,7 6,5 50 < 1 28 48,7 101 38 6,9 < 0.01 < 0.5 5,2 0,28 1,36

3 493741 4619980 24003 2,55 18 0,21 261 2,25 0,019 213 0,2 5 < 370 < 0.5 0,17 48,2 4,6 22 < 1 25 50,6 118 38 7,7 < 0.01 < 0.5 5,30,31 1,8

4 494040 4620433 24004 2,65 27 0,36 1720 2,53 0,022 133 0,6 7,7< 3 102 < 0.5 0,26 66,2 8,5 35 < 1 47 87,5 189 78 12,7 < 0.01 < 0.5 9,1 0,57 1,49
5 493471 4620826 24005 2,28 24 0,34 449 2,49 0,018 162 0,2 6,7 < 3 102 < 0.5 0,14 69,2 9,2 18 < 1 39 86,1 186 90 12,2 < 0.01 < 0.5 8,3 0,48 1,49

6 493548 4621609 24006 3,03 36 0,38 1650 2,32 0,041 300 0,6 9,1< 3 68 < 0.5 0,2 224 21,2 29 < 1 78 197 473 217 35,7 < 0.01 < 0.514,2 0,91 1,3

7 492000 4621840 24026 2,41 28 0,29 715 2,37 0,021 246 0,6 7,8 < 3 80 < 0.5 0,19 53,8 8,3 22 < 1 36 50,1 118 47 8,9 < 0.01 < 0.5 7,9 0,45 1,22

8 491958 4621897 24027 2,32 24 0,21 467 2,59 0,016 250 0,6 7,3 < 3 69 < 0.5 0,17 57,5 10,4 18 < 1 42 49,3 122 54 10,8 < 0.01 < 0.5 9,7 0,64 1,5
9 491147 4622028 24028 2,44 21 0,26 684 2,66 0,02 222 0,9 7,1 < 3 73 < 0.5 0,18 80,8 10,1 23 < 1 41 83,7 194 98 14,7 < 0.01 < 0.512,4 0,75 1,49

10 492581 4622952 35331 2,41 29 0,36 1440 2 0,026 242 < 0.1 8,5< 3 62 < 0.5 0,29 35,7 15,4 30 < 1 37 48 125 37 8,8 < 0.01 < 0.5 8,5 0,46 17,8

11 493151 4623832 35332 2,93 20 0,12 1960 3,59 0,015 507 < 0.14,9 < 3 29 < 0.5 0,09 22,7 10,5 12 < 1 32 18,1 59 26 6,4 < 0.01 < 0.5 9,2 0,6 18,6
13 491219 4622583 35333 2,49 23 0,17 1180 2,66 0,019 379 < 0.17,6 < 3 36 < 0.5 0,11 35,7 15,9 16 < 1 51 45,6 145 24 12,1 < 0.012,5 11,9 0,71 18,3

14 491262 4623107 35334 2,26 29 0,25 2130 2,29 0,032 328 0,7 7,7 < 3 56 < 0.5 0,16 29,6 16,6 25 < 1 61 46,8 114 51 13,9 < 0.01 3,3 11,7 0,71 16,5

15 491088 4622031 24029 2,69 18 0,15 473 2,8 0,01 319 0,9 5,8 < 3 42 < 0.5 0,12 44,1 6,5 15 < 1 33 29,4 87 33 8,2 < 0.01 < 0.5 8,60,53 1,6

17 490397 4623409 24030 2,48 63 0,92 1110 1,41 0,137 248 0,6 14,4 < 3 143 < 0.5 0,39 45,2 7 72 < 1 34 96 213 98 14 < 0.01 < 0.5 4,9 0,28 1,16
18 490817 4623972 24031 2,43 88 1,41 1210 1,28 0,197 344 0,4 21,3 < 3 123 < 0.5 0,51 53 4,7 95 < 1 40 101 254 117 15,8 < 0.01 < 0.5 4,8 0,25 1,22

19 490761 4623970 24032 1,65 80 1,18 792 1,12 0,112 212 < 0.1 20,6 < 3 122 < 0.5 0,34 37,4 8,1 79 < 1 35 83,1 194 96 13,5 < 0.011,4 4,5 0,27 1,09

20 490244 4623708 24033 2,1 49 0,74 636 1,98 0,213 127 < 0.1 10,6 < 3 140 < 0.5 0,31 80,8 5,7 53 < 1 45 144 333 223 20,1 < 0.01 < 0.5 5,8 0,32 1,76
21 489976 4623912 24034 2,25 49 1,01 623 1,62 0,063 158 0,6 11,1 < 3 115 < 0.5 0,22 28,3 5,4 62 < 1 24 63,9 122 91 8,2 < 0.01 < 0.5 3,4 0,24 1,58

22 490155 4623662 24035 2,45 42 0,76 739 1,53 0,027 200 0,8 12,7 < 3 143 < 0.5 0,13 24,2 4,1 30 < 1 26 62,3 123 76 7,9 < 0.01 0,83,6 0,18 1,4

23 490246 4623188 24036 2,46 22 0,6 611 1,8 0,022 199 0,1 8,5 < 3 51 < 0.5 0,16 27,7 5,6 28 < 1 31 38,2 80 43 7,4 < 0.01 < 0.5 5,70,34 1,61

24 490459 4622785 24037 2,82 28 0,43 733 2,11 0,039 186 0,4 9,1< 3 78 < 0.5 0,22 44,2 5,5 33 < 1 32 59,7 142 79 9,1 < 0.01 < 0.56,9 0,44 1,65
25 488097 4622394 24019 2,43 35 0,58 969 1,84 0,02 243 0,6 10,6< 3 92 < 0.5 0,13 44,2 5,6 24 < 1 21 63,5 152 48 7,7 < 0.01 < 0.55,4 0,32 1,47

26 488924 4622133 24020 2,25 31 0,42 411 1,42 0,011 217 1,4 8,7< 3 63 < 0.5 0,06 27,9 3,7 13 < 1 25 38,4 88 31 6,6 < 0.01 < 0.5 4,7 0,28 1,6

27 487890 4621624 35335 1,68 35 0,78 677 1,91 0,052 265 < 0.1 13,9 < 3 105 < 0.5 0,39 31,2 5 74 < 1 22 69,7 168 56 10,4 < 0.01 < 0.5 5,9 0,29 18,6
29 489496 4621277 24021 3,5 24 0,36 391 2,06 0,016 226 0,6 7,5 < 3 63 < 0.5 0,19 34,7 4,6 28 < 1 26 32,1 70 37 6,1 < 0.01 < 0.5 4,9 0,29 1,39

30 490300 4620454 24022 2,19 19 0,22 393 1,9 0,009 156 0,6 5,1 < 3 68 < 0.5 0,21 24,6 3,6 27 < 1 19 30,5 70 28 4,5 < 0.01 < 0.5 3,6 0,22 1,73

31 490290 4620371 24023 1,77 28 0,43 605 1,83 0,02 190 0,8 8,8 < 3 71 < 0.5 0,27 35,2 4,9 40 < 1 28 38,3 96 37 6,4 < 0.01 < 0.5 5,4 0,33 1,35

32 490702 4619996 24024 1,72 42 0,89 1260 1,87 0,052 308 0,8 15< 3 97 < 0.5 0,14 62,8 8,5 51 < 1 39 68,6 165 86 10,8 < 0.01 < 0.5 7,6 0,45 1,42
33 491545 4619534 24025 1,9 23 0,57 662 2,09 0,052 172 < 0.1 9,8 < 3 103 < 0.5 0,31 104 6,9 135 < 1 40 108 253 151 14,2 < 0.01 < 0.5 6,5 0,35 1,83

34 490936 4622198 24038 2,86 27 0,43 715 2,35 0,045 209 0,2 8 < 3 83 < 0.5 0,22 49,1 8,1 36 22 31 71,4 153 66 9,6 < 0.01 < 0.5 5,70,34 1,84

35 491058 4621714 24007 2,08 25 0,38 672 2,27 0,036 241 0,4 7,1< 3 81 < 0.5 0,2 37 6,1 32 < 1 30 43 104 44 7,7 < 0.01 < 0.5 5,5 0,32 1,57
36 491433 4620197 24008 2,38 26 0,43 602 2,28 0,041 226 0,3 7,3< 3 78 < 0.5 0,2 32,7 6,7 35 < 1 30 38,6 91 30 6,7 < 0.01 < 0.5 4,5 0,3 1,18

37 492293 4619590 24009 2,47 24 0,56 678 2,31 0,042 230 0,2 9 < 3 99 < 0.5 0,24 78,7 5,7 58 < 1 36 77,4 165 83 11,2 < 0.01 < 0.5 6,8 0,38 1,77

38 493435 4619737 24010 2,9 28 0,58 708 2,3 0,052 272 0,7 8,3 < 3 99 < 0.5 0,21 30,5 4 44 < 1 26 38,2 83 36 5,9 < 0.01 < 0.5 4,3 0,21 1,41

39 494380 4618780 24011 2,04 26 0,56 509 2,49 0,047 179 0,7 8,1< 3 104 < 0.5 0,22 34,2 3,8 41 < 1 24 39,5 82 37 6,1 < 0.01 < 0.54,7 0,27 1,66
40 494063 4620389 24012 1,84 24 0,29 295 1,8 0,014 187 0,6 7,2 < 3 63 < 0.5 0,24 35,9 6,3 33 < 1 28 42,7 87 75 7,6 < 0.01 < 0.5 5,7 0,31 1,55

41 493753 4620116 24013 1,77 23 0,27 937 2,32 0,032 200 < 0.1 6,1 < 3 75 < 0.5 0,2 106 10,6 31 < 1 50 127 288 147 19,3 < 0.01 < 0.5 8,9 0,52 1,49

42 491536 4620176 24014 2,02 29 0,46 854 1,43 0,07 187 0,8 8,1 < 3 85 < 0.5 0,26 30,8 6,2 46 < 1 27 44,1 101 34 6,6 < 0.01 < 0.5 4,6 0,25 1,24
43 491153 4621526 24015 2,45 12 0,16 303 2,32 0,008 274 0,2 3,5< 3 45 < 0.5 0,09 26 5,1 10 < 1 24 21,6 45 25 4,7 < 0.01 < 0.5 4,60,3 1,93

44 493869 4618638 24016 2,51 32 0,61 1850 1,93 0,1 142 0,6 13,3< 3 113 < 0.5 0,38 66,9 7 67 < 1 53 91,3 202 103 13,5 < 0.01 < 0.5 7,7 0,46 1,21

45 492929 4619837 24017 2,23 32 0,51 662 2,2 0,028 283 0,8 10,5< 3 93 < 0.5 0,13 56,2 4,8 23 < 1 38 66,9 163 58 10,3 < 0.01 < 0.5 6,4 0,36 1,38

46 493569 4619942 24018 2,53 35 0,62 771 2,01 0,069 199 0,7 10,3 < 3 91 < 0.5 0,28 49,5 5,6 47 < 1 36 63,8 157 62 9,4 < 0.01 < 0.5 6,4 0,35 1,38
3 493741 4619980 3 1,98 19 0,24 298 2,58 0,021 334 0,4 5,3 < 3 71< 0.5 0,17 33,7 4,9 24 < 1 30 52,3 127 32 8,1 < 0.01 < 0.5 6,2 0,34 18,6

4 494040 4620433 4 2,07 24 0,32 1630 2,91 0,027 198 0,8 6,9 < 3 108 < 0.5 0,26 53,6 11,7 31 < 1 55 98,7 221 52 14 < 0.01 < 0.5 9,70,57 19,7

5 493471 4620826 5 2,08 25 0,35 505 2,76 0,023 153 0,5 6,2 < 3 110 < 0.5 0,25 49,4 9,8 28 < 1 43 86,9 200 45 12,3 < 0.01 < 0.5 9,10,46 18,8
6 493548 4621609 6 3,58 38 0,41 1750 2,67 0,055 207 < 0.1 8,5 < 3 74 < 0.5 0,2 176 20,3 30 < 1 97 228 567 196 40,7 < 0.01 < 0.5 15,9 0,95 16,5

Control SO4 7 1,69 21 0,58 662 1,02 0,089 143 1,4 7,8 < 3 179 < 0.5 0,35 7,2 2,6 86 < 1 19 30,5 59 25 4,1 < 0.01 < 0.5 2,5 0,44 1,18
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TAULA 18. RESUM ESTADÍSTIC NORMAL DEL TRACTAMENT UN IVARIANT

Au Ag Cu Cd Mo Pb Ni Zn S Al As Ba Be Bi Br Ca Co Cr Cs Eu Fe Hf Hg K

Nº de dades 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Mitjana aritmètica 3,86 0,24 20,09 0,24 2,18 31,34 12,58 80,16 0,027 7,54 4,89 429,77 3,93 1,11 14,48 0,89 9,51 39,49 4,19 0,94 2,78 15,09 0,512,33

Mediana 1 0,15 17 0,15 2 28 11 68 0,02 7,68 4,3 410 4 1 10,2 0,85 8 36 4 0,9 2,44 14 0,5 2,41

Moda 1 0,15 13 0,15 2 - 11 65 0,02 - 4,3 - 3 1 - - 8 - 4 0,8 - 15 0,5 -

Variància 80,17 0,02 148,9 0,07 1,87 232,18 62,77 2168,23 0,0003 0,48 8,03 30867,8 2,06 0,58 163,65 0,21 32,13 291,2 5,09 0,18 1,76 34,85 0,0058 0,16

Desviació estàndard 8,95 0,13 12,2 0,26 1,36 15,23 7,92 46,56 0,018 0,69 2,83 175,69 1,44 0,76 12,8 0,45 5,67 17,06 2,26 0,43 1,32 5,9 0,076 0,4

Error estàndard 1,37 0,02 1,86 0,04 0,21 2,32 1,2 7,1 0,0028 0,11 0,43 26,79 0,22 0,11 1,95 0,07 0,86 2,6 0,34 0,06 0,2 0,9 0,011 0,06

Curtosi 12,74 1,96 4,51 8,58 0,37 6,9 3,08 4,63 0,174 0,32 4,08 2,1 6,08 43 4,7 0,13 1,58 3,57 0,82 0,06 1,88 0,51 43 0,47

Rang 45 0,55 62 1,15 5,5 79 37 222 0,065 3,41 15,15 955 6 5 58,25 1,82 26,5 79 10,5 1,8 5,79 24 0,5 1,85

Mínim 1 0,15 6 0,15 0,5 15 3 27 0,005 5,78 0,25 25 3 1 0,25 0,25 0,5 18 0,50,1 0,92 7 0,5 1,65

Màxim 46 0,7 68 1,3 6 94 40 249 0,070 9,19 15,4 980 9 6 58,5 2,07 27 97 11 1,9 6,71 31 1 3,5

Li Mg Mn Na P Rb Sb Sc Sr Ti Th U V W Y La Ce Nd Sm Tb Yb Lu

Nº de dades 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Mitjana aritmètica 31,56 0,49 825,53 2,089 0,045 231,67 0,480 9,23 84,04 0,22 50,58 7,38 39,3 1 34,88 63,89 148,25 69,42 10,41 0,41 6,67 0,39

Mediana 28 0,43 678 2,09 0,031 217 0,6 8,3 80 0,21 37,4 6,2 32 0,5 32 50,6123 56 8,9 0,25 5,7 0,33

Moda 24 0,43 - 2,32 0,052 - 0,6 - 63 - - 5,6 28 0,5 - 38,2 - 37 7,7 0,25 5,7-

Variància 227,5 0,08 215097 0,21 0,002 5098,42 0,11 13,20 757,76 0,0081152,58 14,35 601,88 10,75 131,53 1185,66 6490,34 2126,6 28,94 0,35 6,35 0,026

Desviació estàndard 15,08 0,28 463,78 0,46 0,045 71,4 0,320 3,63 27,53 0,092 33,95 3,79 24,53 3,28 11,47 34,43 80,56 46,110 5,38 0,59 2,52 0,163

Error estàndard 2,3 0,04 70,73 0,07 0,007 10,89 0,049 0,55 4,19 0,014 5,18 0,58 3,74 0,5 1,75 5,25 12,28 7,030 0,82 0,09 0,38 0,025

Curtosi 5,88 1,79 1,19 1,49 6,3 4,17 -0,186 3,56 -0,165 1,3 15,97 4,074,58 43 3,77 4,47 5,47 3,77 10,91 16,43 1,11 1,45

Rang 76 1,29 1869 2,47 0,205 380 1,35 17,8 114 0,45 201,3 17,6 125 21,5 59 178,9 428 199 31,2 3,05 10,8 0,73

Mínim 12 0,12 261 1,12 0,008 127 0,05 3,5 29 0,06 22,7 3,6 10 0,5 19 18,1 45 24 4,5 0,25 3,4 0,18

Màxim 88 1,41 2130 3,59 0,213 507 1,40 21,3 143 0,51 224 21,2 135 22 78197 473 223 35,7 3,3 14,2 0,91
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TAULA 19. RESUM ESTADÍSTIC LOGNORMAL DEL TRACTAMENT  UNIVARIANT
Au Ag Cu Cd Mo Pb Ni Zn S Al As Ba Be Bi Br Ca Co Cr Cs Eu Fe Hf Hg K

Nº de dades 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Mitjana aritmètica 0,158 -0,67 1,238 -0,73 0,24 1,46 1,032 1,851 -1,67 0,876 0,601 2,57 0,574 0,018 1,013 -0,107 0,857 1,564 0,54 -0,087 0,4 1,149 -0,29 0,361

Mediana 0 -0,82 1,23 -0,82 0,3 1,447 1,041 1,832 -1,69 0,885 0,633 2,61 0,6 0 1,008 -0,07 0,903 1,556 0,6 -0,046 0,387 1,146 -0,3 0,382

Moda 0 -0,82 1,114 -0,82 0,3 - 1,041 1,813 -1,69 - 0,633 - 0,477 0 - - 0,903 - 0,6 -0,097 - 1,176 -0,3 -

Mitjana geomètrica - - 1,216 - - 1,451 1,005 1,84 - 0,875 - 2,55 0,563 - - - - 1,556 - - -1,137 - 0,353

Variància 0,2 0,04 0,056 0,065 0,103 0,028 0,056 0,042 0,103 0,001 0,113 0,089 0,016 0,014 0,161 0,056 0,173 0,027 0,09 0,073 0,038 0,026 0,002 0,005

Desviació estàndard 0,447 0,204 0,236 0,254 0,32 0,169 0,237 0,206 0,321 0,041 0,336 0,299 0,125 0,118 0,402 0,236 0,416 0,164 0,31 0,271 0,195 0,162 0,045 0,075

Error estàndard 0,068 0,031 0,036 0,039 0,049 0,026 0,036 0,031 0,049 0,006 0,051 0,045 0,019 0,018 0,061 0,036 0,063 0,25 0,05 0,041 0,030,025 0,007 0,011

Curtosi 5,244 -0,91 -0,21 4,899 -0,71 1,407 0,373 0,957 -0,422 0,5696,445 10,02 2,51 43 5,143 -0,527 3,674 0,624 2,18 5,55 -0,12 -0,6 43 -0,21

Rang 1,663 0,67 1,054 0,94 1,08 0,797 1,125 0,965 1,146 0,201 1,789 1,59 0,477 0,778 2,369 0,918 1,732 0,731 1,34 1,279 0,863 0,646 0,3 0,326

Mínim 0 -0,82 0,778 -0,82 -0,30 1,176 0,447 1,431 -2,3 0,762 -0,6 1,398 0,477 0 -0,6 -0,602 -0,3 1,255 -0,3 -1 -0,03 0,845 -0,3 0,217

Màxim 1,663 0,669 1,832 0,114 0,778 1,973 1,602 2,396 -1,155 0,9631,187 2,99 0,954 0,788 1,767 0,316 1,43 1,986 1,04 0,279 0,827 1,49 0 0,544

Li Mg Mn Na P Rb Sb Sc Sr Ti Th U V W Y La Ce Nd Sm Tb Yb Lu

Nº de dades 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Mitjana aritmètica 1,464 -0,377 2,859 0,309 -1,49 2,347 -0,48 0,937 1,899 -0,695 1,647 0,826 1,525 -0,263 1,523 1,753 2,12 1,767 0,977 -0,523 0,797 -0,436

Mediana 1,447 -0,366 2,83 0,32 -1,51 2,336 -0,22 0,919 1,903 -0,677 1,573 0,792 1,505 -0,3 1,505 1,704 2,09 1,748 0,95 -0,602 0,756 -0,481

Moda 1,38 -0,366 - 0,365 -1,28 - -0,22 - 1,8 - - 0,748 1,447 -0,3 - 1,58 - 1,568 0,886 -0,602 0,756 -

Mitjana geomètrica 1,455 - 2,85 0,287 - 2,344 - 0,925 1,893 - 1,636 0,807 1,505 - 1,518 1,74 2,11 1,75 0,962 - 0,784 -

Variància 0,028 0,06 0,049 0,01 0,117 0,015 0,21 0,024 0,024 0,035 0,042 0,033 0,06 0,063 0,016 0,045 0,043 0,062 0,032 0,067 0,023 0,026

Desviació estàndard 0,167 0,25 0,222 0,1 0,342 0,122 0,458 0,154 0,154 0,188 0,204 0,183 0,246 0,25 0,128 0,212 0,207 0,248 0,179 0,258 0,15 0,162

Error estàndard 0,025 0,038 0,034 0,015 0,052 0,018 0,07 0,023 0,023 0,029 0,031 0,028 0,037 0,038 0,019 0,032 0,032 0,038 0,027 0,039 0,023 0,025

Curtosi 1,69 -0,42 -0,22 0,58 -0,005 0,74 -0,6 1,066 0,64 0,542 1,96 0,526 -0,013 43 0,473 0,281 0,295 -0,37 1,245 9,921 -0,31 -0,207

Rang 0,865 1,07 0,912 0,51 1,43 0,601 1,447 0,784 0,693 0,929 0,990,77 1,13 1,643 0,613 1,037 1,021 0,968 0,899 1,12 0,621 0,704

Mínim 1,08 -0,92 2,416 0,049 -2,097 2,1 -1,3 0,544 1,462 -1,22 1,356 0,556 1 -0,3 1,278 1,257 1,653 1,38 0,653 -0,602 0,531 -0,745

Màxim 1,944 0,149 3,328 0,555 -0,67 2,705 0,146 1,328 2,155 -0,2922,35 1,326 2,13 1,342 1,892 2,29 2,675 2,35 1,553 0,518 1,152-0,041
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Annex VII.  

Histogrames i gràfics de freqüències acumulades 

normal i lognormal, descripció detallada i  

mapa d'anomalies de cada element
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Au, Or

Descripció:

L'or té la majoria dels valors per sota del límit de detecció (2 ppb), de les 43 mostres analitzades

només 5 tenen valors per sobre d'aquest límit (del ordre del 12%). 

Tal i com s'ha enunciat abans, l'or pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió, això fa

que s'hagi de filar molt prim per atribuir-li un tipus de distribució concreta. Tot i això, si l'hem de

classificar en un tipus de distribució aquesta serà una distribució lognormal, leptocúrtica i  amb

asimetria positiva. 

En aquest cas, es consideren anomalia aquelles 5 mostres amb valors superiors al límit de detecció.

Com  s'observa  al  mapa  d'anomalies,  totes  aquestes  mostres  estan  associades  a  sediments  de

leucogranits aplitics. Les majors anomalies venen relacionades amb el torrent de la Font del Rector i

també al torrent adjacent d'Els Torrentins. Aquestes anomalies es troben en una zona determinada a

l'est de la conca just on afloren els leucogranits aplitics, però hi ha una mostra que es situa més al

centre de la conca, a la mateixa riera de Tossa, just on s'acaben els leucogranits aplitics. 

Gràfics:

Figura 77. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l'or
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Mapa d'anomalia:

Figura 78. Mapa d'anomalies de l'or.
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Ag, Plata

Descripció:

La plata pertany al grup de variables amb un escàs grau de dispersió. De les 43 mostres analitzades

només 18 assoleixen valors per sobre del límit de detecció (aproximadament un 40%), i d'aquestes

18 al menys 15 tenen un valor igual al límit de detecció o just una unitat mesurable per sobre. 

Només hi ha un valor que es pot considerar lleugerament més elevat, amb una concentració de 0,7

ppm, que està molt lluny dels llindars d'anomalia d'interès econòmic en geoquímica de sediments

que ronden les 3 ppm. 

Mirant els gràfics veiem un cas semblant al de l'Au, on domina una població i els demès valors no

son gaire alts. El seu comportament estadístic pot considerar-se el d'una variable discreta, llavors les

seves dades estadístiques no són significatives. Si ho volguéssim ajustar a un tipus de distribució

seria una distribució lognormal, leptocúrtica i amb asimetria positiva. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que 0,5 ppm és el llindar

d'anomalia, però l'únic valor que està per sobre d'aquest valor és el de la mostra número 10, amb un

valor  de concentració  de 0,7 ppm abans mencionada.  Al  annex  amb els  mapes d'anomalies es

mostra  la  posició  d'aquesta  mostra,  aquesta  es  troba  a  la  part  alta  d'un  afluent  del  torrent

d'Aiguafina, encaixat als leucogranits de gra mitjà.

Gràfics:
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Figura 79. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de la plata



Mapa d'anomalies:
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Figura 80. Mapa d'anomalies de plata.



Cu, Coure

Descripció:

El coure pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió. Totes les mostres es situen

sobradament per sobre del límit de detecció (>1 ppm).

Mirant els gràfics veiem que el cobre segueix una típica distribució lognormal, al contrari del que

passa amb l'Au i l'Ag, quan apliquem logaritmes els gràfics adquireixen distribucions normals. En

aquest cas es pot afirmar sense cap dubte de que es tracta d'una distribució lognormal, leptocúrtica i

amb asimetria positiva. Al gràfic de probabilitat lognormal s'observa com es dibuixa una recta quasi

perfecta,,  aquests  tipus  de  distribucions  no  són  massa  interessants  des  del  punt  de  vista  de

l'explotació minera, ja que indiquen l'absència de poblacions anòmales, i per tant, la possibilitat de

que existeixin zones mineralitzades és reduïda. En general els valors s'allunyen bastant del límit de

detecció,  amb un màxim de 68  ppm,  lluny dels  llindars  d'anomalia  amb interès  econòmic  en

geoquímica de sediments que són uns 200 ppm. 

El  no tenir cap tipus de mineralització de coure en tota la conca influeix en el fet de no tenir

anomalies importants. Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que

el llindar d'anomalia es situa en 44,49 ppm. Només les mostres 10 i 19 superen aquest llindar, si

mirem el mapa d'anomalies veiem que aquestes es situen al afluent del torrent d'Aiguafina i al

torrent  de Pont Rodó respectivament (encaixats als leucogranits de gra mitjà i  en granodiorites

respectivament).

Gràfics:
 

149

Gráfico de Probabilidad Normal

0 20 40 60 80
Cu

0,1

1

5

20

50

80

95

99

99,9

p
o

rc
en

ta
je

Histograma

0 20 40 60 80
Cu

0

2

4

6

8

10

12

fr
e

c
ue

nc
ia

Histog rama Lognormal

0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9
Log (Cu)

0

1

2

3

4

5

6

fr
ec

u
en

ci
a

Gráfico de  Probabilidad Lognorm al

0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9
Log (Cu)

0,1

1

5

20

50

80

95

99

99,9

p
o

rc
en

ta
je

Figura 81. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del coure.



Mapa d'anomalies:
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Figura 82. Mapa d'anomalies del coure.



Cd, Cadmi

Descripció:

El cadmi pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió, té la majoria dels valors per sota

del  límit  de detecció (0,3 ppm),  de les 43 mostres analitzades només 6 tenen valors per sobre

d'aquest límit (de l'ordre del 14%).

Quan s'apliquen logaritmes els gràfics no es normalitzen, això indica que el  seu comportament

estadístic pot considerar-se com el d'una variable discreta, llavors les seves dades estadístiques no

són massa significatives. Es pot arribar a ajustar a una distribució lognormal, leptocúrtica i amb

asimetria positiva, amb valors extrems. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 0,76 ppm. Si s'observa el mapa d'anomalies es veu que només 3 mostres superen aquest

llindar i que totes 3 estan situades a la mateixa zona, a la part nord de la conca, concretament als

torrents del Pont Rodó i de Marmoló. Aquests torrents es troben encaixats en granodiorita porfírica,

aquesta  es  troba  associada  a  zones  de  fracturació  i en  contacte  amb  esquists  motejats  i

cornubianites.

Gràfics:
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Figura 83. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del cadmi.



Mapa d'anomalies:
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Figura 84. Mapa d'anomalies de cadmi.



Mo, Molibdè

Descripció:

El  molibdè  pertany al  grup  de  variables  amb un escàs  grau  de  dispersió.  De  les  43  mostres

analitzades només 8 assoleixen valors per sota del límit de detecció (aproximadament un 18%). El

problema en aquest cas és que tots els elements que es situen per sobre del límit de detecció tenen

valors molt propers a aquest valor (1 ppm). 

Si s'observen els gràfics, el molibdè presenta una distribució lognormal, leptocúrtica (amb una mica

de  tendència  mesocúrtica)  i  amb  asimetria  positiva. Al  aplicar  logaritmes  s'observa  com  la

distribució es normalitza, gràcies en part, al fet de ser una població bastant homogènia sense cap

valor extrem.

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 4,9 ppm.  Si s'observa el mapa d'anomalies es veu que només 3 mostres superen aquest

llindar i que ho fan de manera molt discreta. Les 3 mostres estan situades a la mateixa riera de

Tossa, al tram que passa pels leucogranits de gra mitjà.

Gràfics:
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Figura 85. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del molibdè.



Mapa d'anomalies:
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Figura 86. Mapa d'anomalies del molibdè.



Pb, Plom

Descripció:

El plom pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, on totes les mostres es situen per

sobre del límit de detecció (3 ppm).

Si s'observen els gràfics, es veu com els valors de plom s'ajusten a una distribució lognormal, amb

asimetria positiva i amb algun valor extrem (encara que no extraordinàriament alt). Al gràfic de

probabilitat lognormal s'observa el domini d'una població amb uns pocs valors extrems. Certament,

la majoria de valors concorden amb les dades que cita la bibliografia, que dona continguts mitjans

en sediments de l'ordre de 20 a 27 ppm i llindars d'anomalia d'interès econòmic en geoquímica de

sediments de 50 ppm. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 61,8 ppm. Si s'observa el mapa d'anomalies es veu que només 2 mostres superen aquest

llindar,  encara  que una d'elles  (amb un valor  de 97 ppm)  quasi  doblega el  llindar  d'anomalia

d'interès econòmic (situan en 50 ppm). Aquestes mostres són la 19 i la 21 i estan situades a la part

nord de la conca, al torrent de Pont Rodó i al tram més alt de la riera de Tossa, respectivament.

Aquestes  mostres  es  troben  situades  sobre  la  granodiorita  porfírica,  que  també  presenta  els

continguts més alts en altres elements.

Gràfics:
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Figura 87. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del plom.



Mapa d'anomalies:
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Figura 88. Mapa d'anomalies de plom.



Ni, Níquel

Descripció:

El níquel pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, on totes les mostres es situen per

sobre del límit de detecció (1 ppm).

Els valors de níquel  mostren tendència a una distribució lognormal,  leptocúrtica amb asimetria

positiva i sense masses valors extrems. L'absència de valors extrems fa que al aplicar logaritmes la

distribució quedi quasi totalment normalitzada. Aquests valors coincideixen amb els valors de fons

característics d'aquests materials, que donen continguts mitjans en sediments de l'ordre de 17 a 23

ppm. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 28,42 ppm. Si s'observa el mapa d'anomalies es veu que només 2 mostres superen aquest

llindar, aquestes són (altre cop) les mostres 19 i 21, encara que altres mostres com son la 17, 18 i 22

també situades a la mateixa zona (part nord de la conca) es queden per sota del llindar d'anomalia

per molt poc, amb valors de 27 i 28 ppm. Aquestes mostres es troben sobre la granodiorita porfírica,

la qual presenta certa cloritització de la biotita, és freqüent trobar níquel associat a aquesta clorita

(que es troba com a mineral accessori). 

Gràfics:                                     
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Figura 89. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de níquel



Mapa d'anomalies:
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Figura 90. Mapa d'anomalies de niquel.



Zn, Zinc

Descripció:

El zinc pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, on totes les mostres es situen

sobradament per sobre del límit de detecció (>1 ppm).

Els  valors  de zinc s'ajusten a una distribució  lognormal,  leptocúrtica,  amb asimetria  positiva  i

alguns  valors  extrems  que  arriben  fins  a  249 ppm,  amb una  mediana  de  68  ppm.  Al  aplicar

logaritmes  queda  una  distribució  bastant  normalitzada  si  no  tenim en  compte  els  pocs  valors

extrems  que  es  troben  (veure  gràfic  lognormal  de  probabilitat  acumulada).  Aquests  valors

concorden amb els continguts mitjans que cita la bibliografia per aquests tipus de sediments, de

l'ordre de 40 a 70 ppm i llindars d'anomalia d'interès econòmic en geoquímica de sediments de 100

ppm. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 173,28 ppm. Si s'observa el mapa d'anomalies es veu que 4 mostres superen aquest llindar i

tornen a ser les mostres situades a la part nord de la conca, on es situa la granodiorita porfírica. Al

igual que passava amb el níquel, el zinc es pot trobar associat a la clorita que apareix com a mineral

accessori. 

Gràfics:

Mapa d'anomalies:
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Figura 91. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del zinc.
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Figura 92. Mapa d'anomalia de níquel



S, Sofre

Descripció:

El sofre pertany al grup de variables amb un escàs grau de dispersió. De les 43 mostres analitzades

només 4 assoleixen valors per sota del límit de detecció (aproximadament un 9%) situat en 0,01%.

El problema es la poca varietat de resultats, ja que la gran majoria de valors estan una mica per

sobre del límit  de detecció, però s'ajusten als valors indicats a la bibliografia per sediments en

aquests tipus de materials, que oscil· len entre 0,01 a 0,2 %. 

El sofre s'ajusta a una distribució lognormal, leptocúrtica, amb asimetria positiva i sense valors

extrems. S'observa com al aplicar logaritmes la distribució es normalitza completament, degut a que

tots els valors formen una sola població ben definida. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 0,063 %. Si s'observa el mapa d'anomalies es veu que 3 mostres superen aquest llindar

d'anomalia. Totes 3 ho fan amb un valor de 0,07 % que és molt proper al llindar d'anomalia, i a més,

no es troben localitzades  en una mateixa zona.  Tot  això fa  que es pugui  afirmar que aquesta

anomalia és irrellevant. 

Gràfics:
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Figura 93. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del sofre.
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Figura 94. Mapa d'anomalies de sofre.



Al, Alumini

Descripció:

L'alumini pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió. Totes les mostres es situen

sobradament per sobre del límit de detecció (> 0,01 %).

L'alumini  com a  element  majoritari,  s'ajusta  a  una  distribució  normal,  amb una molt  lleugera

tendència a la lognormalitat leptocúrtica amb asimetria negativa. Al gràfic de probabilitat normal

s'aprecia una sola població amb una distribució molt normalitzada (els valors dibuixen una recta

quasi perfecta).

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi normal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 8,92 %. Si s'observa el mapa d'anomalies només la mostra 18 supera el llindar d'anomalia i

ho fa amb un valor de 9,19% , molt a prop del llindar d'anomalia, és per això que aquesta anomalia

és irrellevant. Son molts els minerals amb importants continguts en alumini que apareixen a tota la

conca (feldspat potàssic, albita, biotita, moscovita, sericita, plagiòclasi, clorita, caolinita, epidota, ...

etc.). Això provoca que l'alumini tingui un rang de valors molt curt, així com també determina el

seu tipus de distribució. 
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Figura 95. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del alumini.
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Figura 96. Mapa d'anomalies de alumini.



As, Arsènic

Descripció:

L'arsènic pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió. De les 43 mostres analitzades

només 2 assoleixen valors per sota del límit de detecció (aproximadament un 5%) situat en 0,5 ppm.

L'arsènic segueix una distribució lognormal, leptocúrtica amb asimetria positiva i uns pocs valors

extrems (encara que no massa elevats). Al aplicar logaritmes s'observa que si obviem els dos valors

que estaven per sota del límit de detecció la distribució es normalitza bastant (els valors extrems al

no ser massa elevats poden encaixar dins dels límits de la distribució lognormal).

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 10,55 ppm. Si s'observa el mapa d'anomalies 2 mostres superen el llindar d'anomalia, una

és la mostra 19 situada al nord de la conca (zona de la granodiorita porfírica), i l'altre és la 26

situada al sot de Vallsaies. Cap destacar que hi ha un altre mostra a la zona nord, prop de la mostra

19 que es queda amb un valor de 10,2 ppm molt a prop de superar el llindar d'anomalia. 
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Figura 97. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del arsènic.
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Figura 98. Mapa d'anomalies d'arsènic.



Ba, Bari

Descripció:

El bari pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió. De les 43 mostres analitzades

només 2 assoleixen valors per sota del límit de detecció (aproximadament un 5%) situat en 50 ppm.

El bari segueix una distribució normal o quasi-normal amb tendència a lognormal mesocúrtica amb

asimetria positiva. Amb valors màxims que no arriben als 1000 ppm (sent la mitjana de 430 ppm),

destaquen més els valors que no arriben al límit de detecció. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi normal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 779,15 ppm. Si s'observa el mapa d'anomalies només 2 mostres superen aquest llindar, la de

major valor és la mostra 21, situada al nord de la conca (granodiorita porfírica) i l'altre és la mostra

44 situada al sud-oest de la conca, al torrent Des Moros (granodiorita).
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Figura 99. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del bari
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Figura 100. Mapa d'anomalies del bari



Be, Beril· li

Descripció:

El beril· li pertany al grup de variables amb un escàs grau de dispersió, amb totes les mostres per

sobre del límit de detecció (1 ppm).

El beril· li mostra una tendència a distribució lognormal, molt leptocúrtica, amb asimetria positiva,

amb la gran majoria de valors pròxims al límit de detecció i uns pocs valors extrems. La distribució

sembla tenir dos poblacions, una molt homogènia amb valors pròxims al límit de detecció i un altre

que la formen uns pocs valors extrems, això provoca que al aplicar logaritmes la distribució no

quedi gens normalitzada. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 6,81 ppm. Si s'observa el mapa d'anomalies 3 mostres estan per sobre d'aquest llindar, dos

pertanyen al torrent d'Aiguafina i una al torrent de Montllor (totes dues encaixades als leucogranits

de gra mitjà). Tot i això, aquestes tenen valors baixos i no representen una anomalia greu. 
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Figura 101. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del beril· li.



Mapa d'anomalies:

170

Figura 102. Mapa d'anomalies de beril·li.



Bi, Bismut

Descripció:

El bismut pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió, aquest només té 1 sol valor per

sobre  del  límit  de  detecció  (2  ppm).  Els  resultats  del  tractament  estadístic  no  són  per  tant

significatius, encara que està bé tenir en compte que la mostra 19 és la única que presenta majors

valors de Bismut.
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Br, Brom

Descripció:

El brom pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb només 1 valor per sota del

límit de detecció (0,5 ppm). 

El brom mostra una tendència a distribució lognormal, leptocúrtica, amb asimetria positiva i un

parell  de  valors  extrems.  Al  aplicar  logaritmes  la  distribució  es  normalitza  quasi  totalment,

encaixant els valors extrems dintre de la distribució. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 6,81 ppm. Si s'observa el mapa d'anomalies només dos mostres superen aquest llindar, la 14

situada al torrent d'Aiguafina i la 17 situada a la part alta de la riera de Tossa, ambdues encaixades

als leucogranits de gra mitjà.  
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Figura 103. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del brom.
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Figura 104. Mapa d'anomalies de brom.



Ca, Calci

Descripció:

El calci pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, on tots els valors es situen per

sobre del límit de detecció (0,01%). 

El calci mostra una distribució lognormal, leptocúrtica, amb asimetria positiva i amb certa tendència

a la bimodalitat  (es veuen dos pics al  histograma com si  fossin dos poblacions, i  al  gràfic  de

freqüències acumulada s'observa com la recta sembla que trenqui en un altre recta).  Al aplicar

logaritmes s'observa com al gràfic de probabilitat acumulada els valors formen una recta quasi

perfecta, la normalització de la distribució es bona, en part gràcies a l'absència de valors extrems. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 1,79 %. Si s'observa el mapa d'anomalies 3 mostres tenen valors per sobre del llindar

d'anomalia,  aquestes  es situen totes  a  la  part  nord de la  conca,  encaixades  en  la granodiorita

porfírica.  Aquestes  anomalies,  encara  que  no  massa  significatives,  poden  estar  associades  a

mineralitzacions de apatita que apareix com a mineral accessori a la granodiorita, a més, també pot

provenir d'intrusions i dics amb continguts importants de plagiòclasi i d'epidota.
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Figura 105. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del calci.



Mapa d'anomalies:

175

Figura 106. Mapa d'anomalies de calci



Co, Cobalt

Descripció:

El cobalt pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió. De les 43 mostres analitzades

només 4 assoleixen valors per sota del límit de detecció (aproximadament un 9%) situat en 1 ppm.

El  cobalt  segueix  una  distribució  lognormal,  leptocúrtica,  amb  asimetria  positiva.  Al  aplicar

logaritmes,  si  s'obvien  els  valors  per  sota  del  límit  de  detecció,  la  distribució  queda  bastant

normalitzada. 

Tenint en compte les dades estadístiques del anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d'anomalia es

situa en 19,85 ppm. Si s'observa el mapa d'anomalies 3 mostres superen aquest llindar, aquestes

mostres es situen totes a la zona nord de la conca, encaixades en la granodiorita porfírica. En aquest

cas la diferència entre el valor mitjà i els valors extrems és més notable. 
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Figura 107. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del cobalt.
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Figura 108. Mapa d'anomalies de cobalt.



Cr, Crom

Descripció:

El crom pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, on tots els valors es situen bastant

per sobre del límit de detecció (2 ppm).

El crom s'ajusta a una distribució lognormal, amb asimetria positiva, amb tendència leptocúrtica,

amb valors extrems més aviat baixos. Al aplicar logaritmes la distribució queda quasi totalment

normalitzada. 

El llindar d'anomalia es situa en 73,61 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies 3 mostres superen

aquest  llindar.  Aquestes mostres  es  situen totes  a la  zona nord  de la  conca,  encaixades  en  la

granodiorita porfírica.
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Figura 109. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del crom.



Mapa d'anomalies:

179

Figura 110. Mapa d'anomalies de crom.



Cs, Cesi

Descripció:

El cesi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb 3 valors per sota del límit de

detecció (1 ppm).

El  cesi s'ajusta a una distribució lognormal, lepto-mesocúrtica,  amb certa asimetria positiva, de

variància elevada i amb valors extrems poc elevats. Al aplicar logaritmes, si es descarten els valors

per sota del límit de detecció, la distribució queda quasi totalment normalitzada. 

El  llindar d'anomalia es situa en 8,71 ppm, si  s'observa el  mapa d'anomalies només 2 mostres

superen aquest llindar. Aquestes són les ja conegudes mostres 18 i 19, situades al nord de la conca,

encaixades en la granodiorita porfírica. 
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Figura 111. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del cesi.
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Figura 112. Mapa d'anomalies de cesi.



Eu, Europi

Descripció:

El europi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb 2 valors per sota del límit

de detecció, situat en 0,2 ppm. 

El europi segueix una distribució quasi normal, bastant simètrica (amb tendència a la lognormalitat

amb asimetria positiva), sense gaires valors extrems. 

El llindar d'anomalia es situa en 1,8 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 3 mostres superen

aquest llindar.  Aquestes són les mostres 17, 18 i 19, situades al nord de la conca, encaixades en la

granodiorita porfírica.
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Figura 113. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del europi.
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Figura 114. Mapa d'anomalies del europi



Fe, Ferro

Descripció:

El ferro pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 0,01 %. 

El  ferro  segueix  una distribució  leptocúrtica,  amb molt  baixa variància,  que s'aproxima a  una

distribució normal o gaussiana, amb una lleugera asimetria positiva i valors extrems relativament

baixos. És igualment correcte considerar aquesta distribució com a distribució normal. Al aplicar

logaritmes els valors descriuen una distribució normal quasi  simètrica, si  s'observa el gràfic de

probabilitat acumulada s'aprecia una sola població ben definida. 

El llindar d'anomalia es situa en 5,42 %, si s'observa el mapa d'anomalies només 2 mostres superen

aquest llindar. Aquestes son les mostres 18 i 19, situades al nord de la conca, encaixades en la

granodiorita porfírica. Una tercera mostra es queda molt a prop del llindar d'anomalia, aquesta és la

mostra 33, encaixada també en la granodiorita que aflora al sud-oest de la conca. En general a tota

la conca hi ha concentracions molt homogènies, degut en part a l'existència homogeneïtzada per tota

la conca d'alguns minerals que poden adquirir concentracions importants de ferro com son la biotita,

clorita, epidota, ... etc.
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Figura 115. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del ferro.
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Figura 116. Mapa d'anomalies de ferro.



Hf, Hafni

Descripció:

El hafni pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 1 ppm. 

El hafni segueix una distribució lognormal amb asimetria positiva i sense valors extrems. Al aplicar

logaritmes s'observa com la distribució es normalitza completament, arribant a ser fins i tot quasi

simètrica. 

El llindar d'anomalia es situa en 26,89 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 2 mostres

superen aquest llindar. Aquestes son les mostres 4 i 5 situades al torrent de Montllor i de la Font del

Rector, encaixades en els leucogranits aplitics, a prop del contacte amb els leucogranits de gra

mitja. Hi ha algunes mostres que es queden amb valors molt propers al llindar d'anomalia, com

poden ser la 33 i la 41 (amb 25 ppm) situades a la riera de Can Samada i al torrent de la Font del

Rector, respectivament. 
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Figura 117. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del hafni
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Figura 118. Mapa d'anomalies de hafni.



Hg, Mercuri

Descripció:

El mercuri pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió. Tots els valors de mercuri, menys

un, es situen per sota del límit de detecció (1 ppm), així que no s'ha realitzat tractament estadístic. 

Ir, Iridi

Descripció:

L'iridi pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió. Tots els valors de iridi es situen per

sota del límit de detecció (5 ppb), així que no s'ha realitzat tractament estadístic.
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K, Potassi

Descripció:

El potassi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 0,01 %.

El potassi, com element majoritari, s'ajusta a una distribució normal, bastant simètrica i sense valors

extrems. Amb una mediana de 2,41 i  un màxim de 3,5 %, dona idea de la homogeneïtat de la

població. Si s'observa el gràfic de probabilitat normal s'aprecia certa tendència cap a la bimodalitat.

El llindar d'anomalia es situa en 3,13 %, si s'observa el mapa d'anomalies només 1 mostra supera

aquest llindar. Aquesta és la mostra 29, situada al torrent de la Tortuga, encaixada en leucogranits de

gra mitja. Just en la localització d'aquesta mostra hi ha gran quantitat de dics i filons, en els quals

pot haver-hi mineralitzacions de feldspat potàssic, biotita, moscovita, ... etc, que expliquin aquest

valor més elevat. Tot i això, aquest no és un valor massa elevat, així que aquesta anomalia tampoc

no és massa significativa. 
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Figura 119. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del potassi.
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Figura 120. Mapa d'anomalies del potassi.



Li, Liti

Descripció:

El liti pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament per

sobre del límit de detecció, situat en 1 ppm.

Els valors del liti s'ajusten a una distribució lognormal leptocúrtica, amb asimetria positiva i valors

extrems. Al aplicar logaritmes es normalitza bastant, però l'existència d'aquests valors extrems fa

que no es normalitzi del tot.

El llindar d'anomalia es situa en 61,72 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 3 mostres

superen aquest llindar. Aquestes són les mostres 17, 18 i 19, situades al nord de la conca, a les

granodiorites porfíriques. Els valors elevats de liti  poden estar associats a la clorita existent als

dipòsits de granodiorita. 
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Figura 121. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del liti.
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Figura 122. Mapa d'anomalies del liti.



Mg, Magnesi

Descripció:

El magnesi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors per sobre

del límit de detecció (0,01 %)  encara que no massa àmpliament. 

Els valors de magnesi s'ajusten a una distribució lognormal, leptocúrtica, amb asimetria positiva i

alguns valors extrems. És un cas clar on s'aprecia molt bé la unimodalitat de la distribució als

gràfics de probabilitat acumulada. Al aplicar logaritmes la distribució queda quasi perfectament

normalitzada. 

El llindar d'anomalia es situa en 1,05 %, si s'observa el mapa d'anomalies només 2 mostres superen

aquest llindar.  Aquestes són les mostres 18 i 19, situades al nord de la conca, a les granodiorites

porfíriques. Aquestes anomalies poden venir associades a continguts més alts de biotita (alterada o

no a clorita). 
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Figura 123. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del magnesi.
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Figura 124. Mapa d'anomalies de magnesi.



Mn, Manganès

Descripció:

El  manganès  pertany al  grup  de  variables  amb un  alt grau  de  dispersió,  amb tots  els  valors

sobradament per sobre del límit de detecció, situat en 1 ppm.

El manganès s'ajusta a una distribució lognormal, amb asimetria positiva, leptocúrtica i amb valors

extrems, també presenta certa tendència cap a la bimodalitat, que s'accentua al aplicar logaritmes.

El llindar d'anomalia es situa en 1713,09 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 4 mostres

superen aquest llindar. Aquestes són les mostres 11, 14, 4 i 44, situades les dos primeres al torrent

d'Aiguafina en leucogranits de gra mitjà i als torrents de la Font del Rector i des Moros les dos

darreres, en granodiorita. Aquestes anomalies, al estar repartides per tota la conca i localitzades en

diferents materials, no son gaire significatives.
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Figura 125. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del manganès.
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Figura 126. Mapa d'anomalies de manganès.



Na, Sodi

Descripció:

El sodi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 0,01 %.

Els valors de sodi, com element majoritari, s'ajusten a una distribució normal amb una lleugera

asimetria positiva. Segueix una distribució molt semblant al cas del potassi.

El llindar d'anomalia es situa en 3,009 %, si s'observa el mapa d'anomalies només 1 mostra supera

aquest  llindar.  Aquesta és la  mostra 11 que està situada a la  part  alta  del  torrent  d'Aiguafina,

encaixat als leucogranits de gra mitjà. Justament els leucogranits de gra mitjà és l'únic material on

apareixen mineralitzacions d'albita, aquesta pot contenir continguts elevats de sodi. 
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Figura 127. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del sodi.
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Figura 128. Mapa d'anomalies del sodi



P, Fòsfor

Descripció:

El  fòsfor  pertany al  grup  de variables amb un escàs grau de dispersió,  amb totes les mostres

lleugerament per sobre del límit de detecció (0,001 %).

Els valors del fòsfor s'ajusten a una distribució lognormal leptocúrtica, molt asimètrica positiva i

amb valors extrems. Al aplicar logaritmes s'observen com hi ha dos pics de freqüència, que podrien

suposar  indicis  de  bimodalitat,  encara  que  aquesta  no  s'aprecia  tan  clarament  al  gràfic  de

freqüències acumulades.

El llindar d'anomalia es situa en 0,135 %, si s'observa el mapa d'anomalies només 3 mostres superen

aquest llindar. Aquestes són les mostres 17, 18 i 20 (la 19 es queda molt a prop del llindar), situades

al nord de la conca, encaixades en la granodiorita porfírica. 
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Figura 129. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del fòsfor.
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Figura 130. Mapa d'anomalies del fòsfor.



Rb, Rubidi

Descripció:

El rubidi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 15 ppm.

Els valors de rubidi s'ajusten a una distribució quasi normal amb l'existència anecdòtica d'un valor

extrem, té també una clara tendència a la lognormalitat leptocúrtica amb lleugera asimetria positiva.

Al aplicar logaritmes la distribució s'acaba de normalitzar quasi completament. 

El llindar d'anomalia es situa en 374,47 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 3 mostres

superen aquest llindar. Aquestes són les mostres 11 i 13, totes dues situades al torrent d'Aiguafina,

encaixat en leucogranits de gra mitjà.

Gràfics:

                                                                              

201

Histograma

0 100 200 300 400 500 600
Rb

0

2

4

6

8

10

12

fr
ec

ue
nc

ia

Gráfico de Probabilidad Normal

0 100 200 300 400 500 600
Rb

0,1

1

5

20

50

80

95

99

99,9

po
rc

en
ta

je

Histograma Lognormal

2 2,2 2,4 2,6 2,8
Log (R b)

0

2

4

6

8

fr
ec

ue
nc

ia

Gráfico de  Probabilidad Lognorm al

2,1 2,3 2,5 2,7 2,9
Log (Rb)

0,1

1

5

20

50

80

95

99

99,9

p
o

rc
en

ta
je

Figura 131. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del rubidi.



Mapa d'anomalies:

202

Figura 132. Mapa d'anomalies del rubidi.



Sb, Antimoni

Descripció:

L'antimoni  pertany  al  grup  de  variables  amb  un  escàs  grau  de  dispersió,  de  les  43  mostres

analitzades 8 assoleixen valors per sota del límit de detecció (aprox. un 18%) situat en 0,1 ppm. 

L'antimoni s'ajusta a una distribució lognormal, leptocúrtica, amb asimetria positiva i gran quantitat

de valors extrems, així com sense una població clarament identificable amb indicis de bimodalitat

molt marcada. La gran quantitat de valors extrems provoca que al aplicar logaritmes la distribució

no només no es normalitza, sinó que fa que s'assembli més a una distribució de variable discreta. 

El llindar d'anomalia es situa en 1,12 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 1 mostra supera

aquest llindar. Aquesta és la mostra 26 situada al torrent que passa pel sot de Vallsaies, encaixat als

leucogranits de gra mitjà. Les següents mostres amb els valors més alts estan repartides per tota la

conca. El fet de no poder localitzar els valors més alts en una mateixa zona i que aquesta anomalia

tingui  valors  relativament  baixos,  fa  que  puguem  afirmar  que  aquesta  anomalia  no  és  pas

significativa. 

Gràfics:

                                                                               

203

Histograma

-0,1 0,3 0,7 1,1 1,5
Sb

0

2

4

6

8

10

12

fre
cu

en
ci

a

Gráfico de P robabilidad Normal

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
Sb

0,1

1

5

20

50

80

95

99

99,9

po
rc

en
ta

je

Histograma Lognormal

-1,5 -1,1 -0,7 -0,3 0,1 0,5
Log (Sb)

0

3

6

9

12

15

fr
ec

ue
nc

ia

Gráfico de Probabilidad Lognorm al

-1,4 -1 -0,6 -0,2 0,2
Log (Sb)

0,1

1

5

20

50

80

95

99

99,9

p
o

rc
en

ta
je

Figura 133. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del antimoni.
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Figura 134. Mapa d'anomalies del antimoni.



Sc, Escandi

Descripció:

L'escandi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors per sobre del

límit de detecció, situat en 0,1 ppm.

L'escandi presenta una distribució que s'ajusta a la lognormal, leptocúrtica, amb asimetria positiva,

tendència a la bimodalitat i alguns valors extrems. Aquesta lleugera tendència cap a la bimodalitat

fa que al aplicar logaritmes no es normalitzi la distribució.

El llindar d'anomalia es situa en 16,49 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 2 mostres

superen  aquest  llindar.  Aquestes  són  les  mostres  18 i  19,  situades  al  nord  de  la  conca,  en

granodiorites porfíriques. 
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Figura 135. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del escandi
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Figura 136. Mapa d'anomalies del escandi.



Se, Seleni

Descripció:

El seleni pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió. Tots els valors de seleni es situen

per sota del límit de detecció (3 ppm), així que no s'ha realitzat tractament estadístic.

Ta, Tàntal

Descripció:

El tàntal pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió. Tots els valors de tàntal es situen

per sota del límit de detecció (0,5 ppm), així que no s'ha realitzat tractament estadístic.
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Sr, Estronci

Descripció:

L'estronci  pertany  al  grup  de  variables  amb  un  alt  grau  de  dispersió,  amb  tots  els  valors

sobradament per sobre del límit de detecció, situat en 1 ppm.

Els valors d'estronci s'ajusten a una distribució normal, amb una bona simetria i sense existència de

valors extrems. Amb una mitja de 84 ppm i un valor màxim de 143 ppm, té una distribució de

valors molt homogènia.

El llindar d'anomalia es situa en 139,1 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 3 mostres

superen aquest llindar. Aquestes són les mostres 17, 20 i 22, situades al nord de la conca, encaixades

a la granodiorita porfírica. 
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Figura 137. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del estronci.
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Figura 138. Mapa d'anomalies del estronci.



Ti, Titani

Descripció:

El titani pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 0,01 %.

Els valors de titani s'ajusten a una distribució quasi normal, amb certa tendència a la lognormalitat,

leptocúrtica  amb  asimetria  positiva  i  sense  valors  extrems.  Al  aplicar  logaritmes  s'acaba  de

normalitzar del tot. 

El llindar d'anomalia es situa en 0,37 %, si s'observa el mapa d'anomalies només 4 mostres superen

aquest llindar. Aquestes són les mostres 17, 18, 27 i 44, situades al nord, oest i sud de la conca. Les

anomalies de titani tenen un component litològic important, al ser un element semi-majoritari els

seus valors són bastant  semblants a tota la conca, les  zones amb major  concentració  de titani

coincideix  amb  les  zones  amb  major  aparició  de  dics i  filons,  alguns  d'aquests  contenen

mineralitzacions de rútil amb important concentracions de titani. 
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Figura 139. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del titani.
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Figura 140. Mapa d'anomalies del titani.



Th, Tori

Descripció:

El tori pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 0,2 ppm.

Els  valors  de tori  s'ajusten  a  una distribució  lognormal,  leptocúrtica,  amb asimetria  positiva  i

variància  alta.  És  notori  un  valor  extremadament  alt  que  apareix  a  la  distribució,  amb  una

concentració  de   224  ppm sent  la  mediana  de  37  ppm. Al  aplicar  logaritmes  no  s'acaba  de

normalitzar del tot. 

El llindar d'anomalia es situa en 118,48 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 1 mostra

supera aquest llindar. Aquesta és la mostra 6, situada al torrent de Montllor, sobre els leucogranits

de  gra  mitjà.  Només  aquesta  mostra  supera  el  llindar  d'anomalia  en  part  per  ser  un  valor

extremadament alt, però altres mostres com les 33 i 41 amb valors de més de 100 ppm es queden

molt a prop d'aquest llindar. 

Gràfics:
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Figura 141. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del tori.
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Figura 142. Mapa d'anomalies del tori.



U, Urani

Descripció:

L'urani pertany al grup de variables amb un escàs grau de dispersió, amb totes les mostres per sobre

del límit de detecció (0,5 ppm).

Els valors d'urani mostren tendència a una distribució lognormal amb asimetria positiva i existència

d'alguns valors extrems. Al aplicar logaritmes, la distribució es normalitza una mica. 

El llindar d'anomalia es situa en 14,96 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 4 mostres

superen aquest llindar. Aquestes són les mostres 6, 10, 13 i 14, situades als torrents de Montllor i

d'Aiguafina,  encaixades  en  leucogranits  de gra  mitjà.  No  sembla  que aquesta  anomalia  tingui

component litològic, a més de que està bastant dispersa per tota la conca. 

Gràfics:
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Figura 143. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del urani.
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Figura 144. Mapa d'anomalies de urani.



V, Vanadi

Descripció:

El vanadi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 2 ppm.

Els valors de vanadi s'ajusten a una distribució lognormal, leptocúrtica, amb asimetria positiva i

pocs valors extrems. També presenta certa tendència a la normalitat, que es fa més evident al aplicar

logaritmes, la distribució queda quasi totalment normalitzada.  

El llindar d'anomalia es situa en 88,36 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 2 mostres

superen aquest llindar. Aquestes són les mostres 18 i 33, situades al nord i al sud-oest de la conca,

totes dues en granodiorita. 
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Figura 145. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del vanadi.
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Figura 146. Mapa d'anomalies del vanadi.



W, Wolframi

Descripció:

El wolframi pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió. Tots els valors de wolframi,

excepte un, es situen per sota del límit de detecció (1 ppm), així que no s'ha realitzat tractament

estadístic.  És  important  tenir  en  compte que la mostra  34 té valors  extremadament  elevats  de

wolframi (22 ppm), aquesta es situa al tram mitjà de la riera de Tossa. 
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Y, Itri

Descripció:

El itri pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament per

sobre del límit de detecció, situat en 1 ppm.

Els valors de itri mostren tendència a una distribució lognormal amb asimetria positiva i amb pocs

valors extrems. Al aplicar logaritmes la distribució el normalitza bastant.

El llindar d'anomalia es situa en 57,82 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 2 mostres

superen aquest llindar. Aquestes són les mostres 6 i 14, situats als torrents de Montllor i d'Aiguafina

respectivament, sobre els leucogranits de gra mitjà. 

Gràfics:
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Figura 147. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del itri
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Figura 148. Mapa d'anomalies del itri.



La, Lantani

Descripció:

El lantani pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, on tots els valors es situen

bastant per sobre del límit de detecció (0,5 ppm).

El lantani s'ajusta a una distribució lognormal, amb asimetria positiva, amb tendència leptocúrtica,

amb pocs  valors  extrems i  més  aviat  baixos.  Al  aplicar  logaritmes  la  distribució  queda quasi

totalment normalitzada. 

El llindar d'anomalia es situa en 132,75 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies 2 mostres superen

aquest llindar. Aquestes són les mostres 6 i 20 situades als torrents de Montllor i al nord de la conca,

encaixades en leucogranits de gra mitjà i en la granodiorita porfírica, respectivament. No sembla

que aquesta anomalia tingui component litològic, a més de que els valors més alts es troben bastant

dispersos per tota la conca. 
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Figura 149. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del lantani.
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Figura 150. Mapa d'anomalies del lantani



Ce, Ceri

Descripció:

El ceri pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 3 ppm. 

El ceri segueix una distribució lognormal amb asimetria positiva i amb algun valor extrem puntual.

Al aplicar logaritmes s'observa com la distribució es normalitza quasi completament, arribant a ser

fins i tot quasi simètrica. 

El llindar d'anomalia es situa en 309,37 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 2 mostres

superen aquest llindar. Aquestes son les mostres 6 i 20 situades als torrents de Montllor i al nord de

la conca, encaixades en leucogranits de gra mitjà i en la granodiorita porfírica, respectivament.

Aquesta distribució és molt similar a la del Lantani.

Gràfics:
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Figura 151. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del ceri
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Figura 152. Mapa d'anomalies del ceri



Nd, Neodimi

Descripció:

El neodimi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, on tots els valors es situen

bastant per sobre del límit de detecció (5 ppm).

El neodimi s'ajusta a una distribució lognormal, amb asimetria positiva, amb tendència leptocúrtica,

amb pocs  valors  extrems i  més  aviat  baixos.  Al  aplicar  logaritmes  la  distribució  queda quasi

totalment normalitzada. 

El llindar d'anomalia es situa en 161,64 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies 2 mostres superen

aquest llindar. Aquestes són les mostres 6 i 20 situades als torrents de Montllor i al nord de la conca,

encaixades en leucogranits de gra mitjà i en la granodiorita porfírica, respectivament. Les mostres

33 i 41 es troben molt a prop d'aquest llindar (amb valors de 151 i 147 ppm respectivament). Aquest

fet accentua encara més la homogeneïtat de la dispersió. 

Gràfics:
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Figura 153. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del neodimi.
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Figura 154. Mapa d'anomalies del neodimi.



Sm, Samari

Descripció:

El samari pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 0,1 ppm. 

El samari segueix una distribució lognormal amb asimetria positiva i amb un valor extrem puntual

que es desmarca molt de la resta de la població. Al aplicar logaritmes s'observa com la distribució

es normalitza quasi completament, i si obviem el valor puntual extrem, arribant a ser fins i tot quasi

simètrica.

El llindar d'anomalia es situa en 19,17 ppm, si s'observa el mapa d'anomalies només 3 mostres

superen aquest llindar. Aquestes son les mostres 6, 20 i 41 situades als torrents de Montllor i al nord

de la conca, encaixades en leucogranits de gra mitjà i en la granodiorita porfírica, respectivament.

Aquesta distribució és en consonància amb els anteriors.

Gràfics:
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Figura 155. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del samari.
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Figura 156. Mapa d'anomalies del samari.



Sn, Estany

Descripció:

L'estany pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió. Tots els valors d'estany es situen

per sota del límit de detecció (0,01%), així que no s'ha realitzat tractament estadístic.
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Tb, Terbi

Descripció:

El terbi pertany al grup de variables amb nul grau de dispersió, té la majoria dels valors per sota del

límit de detecció (0,5 ppm), de les 43 mostres analitzades només 4 tenen valors per sobre d'aquest

límit (de l'ordre del 9%).

Quan s'apliquen logaritmes els gràfics no es normalitzen, això indica que el  seu comportament

estadístic pot considerar-se com el d'una variable discreta, llavors les seves dades estadístiques no

són massa significatives. 

Com només hi ha 4 valors per sobre del límit de detecció, es considera com a llindar d'anomalia el

valor del límit de detecció, obtenint 4 mostres per sobre d'aquest llindar. Aquestes son les mostres

13, 14, 19 i 22 situades les dos primeres al torrent d'Aiguafina, encaixades en leucogranits de gra

mitjà, i les dos següents al nord de la conca, encaixades a la granodiorita porfírica.

Gràfics:
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Figura 157. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del terbi.
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Figura 158. Mapa d'anomalies del terbi.



Yb, Iterbi

Descripció:

El iterbi pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 0,2 ppm. 

El iterbi segueix una distribució lognormal amb asimetria positiva i amb valors extrems no massa

grans. Al aplicar logaritmes s'observa com la distribució es normalitza quasi completament.

El  llindar d'anomalia es situa en 11,61 ppm, si  s'observa el mapa d'anomalies fins a 4 mostres

superen aquest llindar. Aquestes son les mostres 6, 9, 13 i 14 situada la 6 al torrent de Montllor i les

demés al torrent d'Aiguafina,  encaixades totes en els leucogranits de gra mitjà. No sembla que

aquesta anomalia tingui component litològic, a més de que està bastant dispersa per tota la conca. 

Gràfics:
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Figura 159. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del iterbi.
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Figura 160. Mapa d'anomalies del iterbi.



Lu, Luteci

Descripció:

El luteci pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió, amb tots els valors sobradament

per sobre del límit de detecció, situat en 0,05 ppm.

Els valors de luteci s'ajusten a una distribució lognormal, amb asimetria positiva i amb algun valor

extrem (encara  que  no  extraordinàriament  alt).  Al  aplicar  logaritmes  la  distribució  s'acaba  de

normalitzar quasi completament. 

El  llindar d'anomalia es situa en 0,706 ppm, si  s'observa el mapa d'anomalies fins a 4 mostres

superen aquest llindar. Aquestes son les mostres 6, 9, 13 i 14 situada la 6 al torrent de Montllor i les

demés al torrent d'Aiguafina, encaixades totes en els leucogranits de gra mitjà.

Gràfics:
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Figura 161. Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del luteci.
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Figura 162. Mapa d'anomalies del luteci.



Annex VIII. 

Fonament matemàtic en el que es bassa 

l'anàlisi de components principals
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En una població de “n”  mostres a la que s'han determinat “p”  variables, les components principals

seran les combinacions lineals d'aquestes variables.

Aquests  coeficients  a
ij  

s'escullen  de manera que la primera de les noves variables  Y
1
 tingui  la

màxima variància. La segona component principal Y
2
 sense estar correlacionada amb la primera ha

d'explicar també la màxima variància entre la resta de variables que no estaven correlacionades amb

la primera component principal i així successivament. 

Pot succeir que les variàncies de les k primeres variables ja expliquin la major part de la variància

total, per tant les següents variables  Y
k+1

.......Y
p
  difereixin tan poc d'una mostra a l'altre que poden

menysprear-se al estudiar la variabilitat entre el conjunt de mostres. D'aquesta forma, nomes es

necessiten k  noves variables no correlacionades per determinar aproximadament la variància total. 

El  nombre  de components  principals  seleccionats  ha de ser  tal  que en  conjunt  expliquin  una

proporció satisfactòria de la variància total (entre un 75 i un 95%), el límit depèn de la naturalesa de

les dades de partida. 

Per al càlcul dels components principals partim de la matriu de dades (n x p), on n és el nombre de

observacions i p el nombre de variables, i on els valors de les variables s'interpreten com si fossin

les coordenades de n punts en un espai euclídeo de p dimensions, llavors les columnes de la matriu

de dades són les coordenades d'aquests n punts situats en un espai de p dimensions.

Per  obtenir  la  primera component  principal  Y
1
 es  construeix  la  línia  L

1
 de  Ep de manera que

compleixi el criteri de mínims quadrats. Aquesta línia passa per l'origen i la seva direcció és la del

vector propi corresponent al major valor propi de la matriu de correlació R. La segona component

principal es calcula de la mateixa manera, construint la línia L
2
 en angle recte amb la línia L

1
 pel

procediment de mínims quadrats. Per tant, el problema de determinar els components principals es

redueix al càlcul dels valors propis de la matriu de correlació (Jonathon Shlens, 2005).

A partir d'aquests valors propis s'extreuen els components principals o factors en ordre decreixent

paral·lel  al  dels  valors  propis,  cadascun  explicant progressivament  menor  variància,  però  tots

necessaris  per  aconseguir  el  100%  de  la  variància  original.  Com  la  finalitat  de  l'ACP és  la

simplificació, es seleccionen un petit nombre de components o factors que expliquen un percentatge

determinat de la variància del sistema.

Aquests factors, en el més favorable dels casos, poden reflectir un fenomen que origini  tota la
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variabilitat del sistema, per tant es pot intentar identificar cadascun dels factors amb una causa

natural (geològica, mineralògica, etc.), és a dir, interpretar paràmetres calculats des d'una òptica

naturalística.

Dins de cada component  es  calculen  les  cargues  de les  variables  originals  respecte  les  noves

variables, que és una mesura de la correlació que existeix entre les variables originals i noves. El

signe d'aquestes cargues no és massa significatiu, una carga alta positiva i una alta negativa per dos

elements dins de la mateixa component, simplement indiquen que tenen un comportament contrari.

No  existeix  un  criteri  universal  que  indiqui  a  partir  de  quin  valor  es  poden  considerar  com

significatives les cargues dels components. En aquest estudi s'han considerat com significatius els

valors de les cargues per sobre de 0,3. 

Prenent com a punt de partida les cargues dels components es calculen els coeficients factorials de

totes les mostres per cada component. Aquests coeficients factorials venen expressats en unitats de

desviació estàndard i són els valors que generalment es representen gràficament. En aquest treball la

representació  ha  sigut  cartogràfica,  permetent  visualitzar  la  importància  a  escala  regional  del

fenomen “explicat” pel component o factor en qüestió.

Resumint, si partim de la matriu de correlació, els coeficients de correlació es poden interpretar com

angles entre vectors. Podem imaginar l'ACP com un procés que substitueix aquests vectors per

altres ortogonals entre sí que no estan, per tant, correlacionats. Cada nou vector s'insereix en el

sistema de manera que els angles que forma amb els vectors siguin minimitzats.

Els angles entre els vectors originals i els nous es calculen i els cosinus d'aquests angles són les

denominades  cargues  de  cada  component.  Els  valors  de  les  mostres  en  el  nou  sistema  de

coordenades són els coeficients factorials (Jonathon Shlens, 2005). 
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