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3. DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI 
 
3.1 SITUACIÓ GEOGRÁFICA 
 
Per dur a terme l’estudi plantejat en aquesta tesina sobre l’estabilitat de talussos en 
massissos rocosos fracturats en terrenys granítics, va ser necessari realitzar una campanya 
de recollida de dades en una zona de similars característiques i de dimensions significatives. 
Hem triat com a zona d’estudi un tram de la la carretera GI-682 que uneix les localitats de 
Lloret de Mar i Tossa de Mar, cobrint un total d’uns 8 Km aproximadament. És una 
carretera caracteritzada per nombrosos revolts degut a que aquest és el sector més retallat 
de cales i penya-segats de la Costa Brava. El fort relleu existent, ha fet necessari l’excavació 
de nombrosos desmunts. 
 
Aquesta zona es troba ubicada dins de la comarca de la Selva, que ocupa una superfície de 
995,50 Km2 en l’extrem septentrional de la depressió Prelitoral Catalana, entre les 
comarques del Gironès, al nord-est, i del Vallès Oriental, al sud-oest.   La capital de 
comarca és Santa Coloma de Farners. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.1: Mapa de situació geogràfica de l’àrea d’estudi 

 
La comarca de la Selva queda delimitada per la Serralada Prelitoral, que marca el límit amb 
la Garrotxa i Osona, i que s’eleva fins als 1.706 m en el cas del Montseny i els 1204 m de les 
Guilleries ; i per altra banda a Serralada Litoral (on s’ubica el nostre estudi ), que presenta 
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alçades molt menors com els 442 m de Montgrós i els 519 m del massís de Cadiretes. 
Proper a la nostra àrea d’estudi ressaltem el Turó de Rossell, de 344,3 m d’alçada.  
 
En quant a la hidrologia superficial, en aquesta zona existeixen dues rieres, la de Lloret i la 
de Tossa, sent aquesta darrera de major entitat. També cal ressaltar que les condicions de 
drenatge són bones en tota la zona, destacant com a formacions favorables per 
l’emmagatzematge d’aigua dos tipus formacions aquíferes:  el massís granític, constituït per 
sauló i travessat per fissures i dics que recullen l’aigua i la canalitzen cap a zones 
impermeables, donant lloc a diversos brolladors i fonts; i com a segon tipus trobem les 
formacions quaternàries, que es troben estretament lligades als anteriors ja que són 
normalment la seva zona de descàrrega, i que estan formats per acumulacions de materials 
erosionats dels granits alterats. 
 
 
3.2 .DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA  
 
3.2.1 HISTÒRIA GEOLÒGICA 
 
La descripció geològica l’hem obtingut del mapa de l’IGME a escala 1:50,000 (IGME, 
1983) 
 
Paleozoic: 

Els nivells més baixos trobats a la sèrie són un conjunt de pissarres d’edat 
ordovícica, el que fa pensar en la instal·lació d’un medi marí durant aquesta edat, amb 
deposició de sèries pelítiques que per posterior metamorfisme donarien lloc a la sèrie 
pissarrosa citada. 
 
A finals de l’Ordovícic la conca sofriria inestabilitats, ja que apareixen freqüents però petits 
episodis detrítics, traduïts en petits bancs de quarsita constituint el pas cap al Silurià. Un 
cop la conca és estable, té lloc la deposició d’elements detrítics fins, que a partir de la seva 
tectonització i metamorfisme van originar la sèrie de pissarres amb quiastolita que 
constitueixen el Silurià. 
 
A continuació, degut als moviments hercínics, es produeix un aixecament general d’aquesta 
zona, erosionant  part de les calcàries devonianes. Aquest  fenomen afavoreix la dispersió a 
la que estan sotmesos aquests trams calcaris. 
 
Els moviments prehercínics van tenir lloc possiblement durant el Tournaisià, i el plegament 
principal de l’àrea durant el Westfalià. Cal distingir dues fases de deformació, la primera 
d’elles afecta a zones profundes i dóna com a resultat la formació de plecs isoclinals, en els 
que es desenvolupa una esquistositat de fluxe horitzontal; aquesta geometria queda tapada 
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 és la que va donar 
lloc a casi tots els plecs visibles actualment i la causant de que els materials rígids formessin 
escames en els materials plàstics. 
 
La fase final del plegament hercínic ve lligada a una extensa granitització i plutonisme 
discordant, amb la seva corresponent aurèola de contacte que afecta a casi tota la sèrie 
paleozoica. 
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En la posterior diaclasació i fracturació del bloc intrusiu tenen el seu origen les roques 
filonianes, entre les que són més abundants els pòrfirs i les aplites. 
 
Queda així format un relleu hercínic constituït casi exclusivament pel massís plutònic 
intrusiu. Completen el marc geològic els escassos afloraments paleozoics metamorfitzats i 
plegats per la citada intrusió granítica. 
 
Mesozoic: 

Durant el Mesozoic no existeix sedimentació, es produeix la remodelació de la 
morfologia preexistent i continua la injecció de filons a favor de fractures ja existents. 
 
Cenozoic: 

Posteriorment, en el Terciari, la orogènia Alpina condiciona el relleu actual 
reactivant antigues fractures i originant altres de noves. En general, aquesta tectònica 
condiciona la formació de conques que més tard  (durant el Pliocè) es reomplirien amb 
sediments detrítics de caràcter continental. També lligats a aquesta tectònica Alpina 
apareixen les petites efusions volcàniques que tenen lloc a la zona. 
 
Durant el Quaternari comença un cicle erosiu amb la instal·lació de la malla fluvial actual, 
que donen lloc a la morfologia observable.  
 
 
3.2.2 TECTÒNICA 
 
Aquesta zona es troba afectada per dos episodis tectònics, els descrivim a continuació: 
 
a) TECTÒNICA HERCÍNICA 
 
 Els materials sedimentaris que es troben estan afectats per l’orogènia Hercínica. Aquest 
plegament va tenir lloc durant el Westfalià, tot i que també van haver-hi moviments abans 
del Viseià ja que s’aprecien  discordances entre el Carbonífer Inferior i els materials del 
Silúrià-Devònià. 
 

a.1) MOVIMENTS PRE-VISEANS 
 
 Aquests materials ja han sofert abans de la seva fase principal de plegament una sèrie de 
moviments que causen plecs de gran radi de curvatura, situant-se en un nivell estructural 
superior.  Aquests moviments després afavoriran la tectònica a la que es veuran sotmesos.  
 

a.2) MOVIMENTS WESTFALIANS 
 
La tectònica que caracteritza les estructures generades durant el Westfalià és una tectònica 
polifàsica que varia segons la natura i la profunditat dels materials afectats. Tectònicament 
aquestes estructures es van formar en un nivell estructural inferior, per tant les 
esquistositats adquireixen una gran importància. S’observen dues fases: 
 
Fase 1: 
 És la responsable d’una esquistositat de flux, penetrant en tota la sèrie inferior 
paleozoica. Les estructures associades a aquesta esquistositat són plecs isoclinals i 
asimètrics. Freqüentment aquesta esquistositat és horitzontal i paral·lela a les superfícies 
litològiques primàries. 
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 Aquests plecs no són visibles a causa de l’intens plegament sofert posteriorment, però sí 
s’ha detectat la seva orientació, paral·lela a l’estratificació. 
 
Fase 2: 
 Està constituïda per plecs isoclinals i tectònica en stockwerck produïda  per la 
diferent plasticitat que existeix entre les calcàries devòniques i les pissarres silúriques.  
 
La direcció i vergència d’aquests plecs és difícil de determinar degut als nombrosos canvis 
que presenten. En general es pot definir com una zona de trànsit, ja que les direccions 
generals dels plecs canvien passant de la NO-SE, en la part occidental, a la NE-SO, en la 
oriental. La vergència es pot considerar en línies generals com Nord en tota la zona. 
 
 Als plecs originats en aquesta fase els acompanya una esquistositat més vertical que la 
generada en la primera fase. 
 

a.3) TECTÒNICA D’EMPLAÇAMENT 
 
 A continuació té lloc una intrusió granítica postectònica que provoca metamorfisme de 
contacte en casi tota la zona paleozoica. La intrusió va acompanyada d’una fase distensiva 
que origina el diaclasament del massís segons les direccions NE-SO i NO-SE, a favor de les 
quals té lloc la injecció de filons de litologia variada que afecten a la cobertura paleozoica.  
 
 Les principals direccions de fracturació que l’Orogènia Hercínica imprimeix en la Serralada 
Prelitoral Catalana presenten una disposició OSO-ENE -quasi paral·lela a la línia de costa-, 
NE-SO i NO-SE. L’orientació fonamental dels filons que acompanyen  a la intrusió 
granítica  segueix les primeres direccions, instal·lant-se principalment els pòrfirs i aplites en 
una sèrie de diàclasis verticals de direcció NE. Perpendicularment es desenvolupa una altra 
sèrie de menor importància. 
 
b) TECTÒNICA ALPINA 
 
Aquesta tectònica condiciona les principals línies de fracturació actualment observables. Es 
distingeixen discontinuïtats segons dues direccions predominants: NO-SE, que són les que 
condicionen les grans línies morfològiques, i la orientació general NE-SO de la Serralada 
Litoral Catalana. 
 
Les primeres són les més importants, tant pels efectes produïts en els materials 
sedimentaris com pels produïts en travessar els granits. Contràriament, les NE-SO afecten 
fonamentalment a les roques intrusives, no provocant en elles grans dislocacions. 
 
Les dues falles més importants són les que han condicionat la Vall de Tossa i la Vall del 
Ridaura, entre les quals queda situat el massís de Cadiretes i Pedra Alta. En les proximitats 
de Tossa es desenvolupa una sèrie de falles, disposades en forma de grades, a favor de les 
quals emergeixen les escasses manifestacions volcàniques presents en la zona. 
 
Es pot concloure que la direcció NO-SE (hercínica i reactivada en l’orogènia Alpina) és la 
més important i la que condiciona le estructures i morfologia visibles en la actualitat.  
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3.2.3 PETROLOGIA 
 
Pràcticament tota la zona d’estudi  i els voltants està ocupada per roques ígnies pertanyents 
al gran batòlit de la Serralada Costera Catalana. Els materials trobats són de gran 
homogeneïtat, corresponent a extensos afloraments granítics acompanyats d’un complex 
conjunt de dics i filons. 
 

 

 
 
 

Figura 3.2  : Petrologia de l’àrea d’estudi (extret de l’IGME, 1983) 
 

Veiem amb més detall els materials trobats a la nostra àrea d’estudi: 
 
a) ROQUES ÍGNEES 
 

a.1) ROQUES PLUTÒNIQUES 
 
 Formen part de l’extens plutó que, amb direcció SO-NE, es desenvolupa paral·lelament a 
la costa, entre aquesta i la depressió del Vallès. En ell i fins el seu límit septentrional amb la 

Basaltos olivínicos neógenos 
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Pórfidos de composición granodiorítica 
 
Lamprófidos 
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zona de les Gavarres, es poden distingir diverses tipologies granítiques establertes a partir 
de criteris texturals i morfològics. Pel que fa a l’àrea corresponent al nostre estudi distingim: 
 
Granodiorita:  
 Apareix als voltants de Lloret de Mar en les zones amb forts canvis de pendent 
entre els massissos rocosos i la costa.   
 
 Constitueix masses irregulars de tonalitats fosques, de gra mitjà, on es reconeixen amb 
facilitat els principals components minerals. 
 
 El seu origen és d’assimilació de capes paleozoiques o de diferenciació bàsica d’un magma 
intrusiu. 
 
 Petrogràficament presenten una mida de gra homogènia, com també succeeix amb la seva 
composició, constituïda principalment per quars, plagiòclasis i feldspat potàssic. La textura 
és granular de mida de gra mitjà-gros.  
 
Granodiorita porfídica: 
 Es troben menys desenvolupades que les granodiorites anteriors i gairebé sempre es 
presenta associada a zones de fractura i en contacte amb granodiorites o coberta 
paleozoica. La seva posició correspon a àrees perifèriques del dom intrusiu. 
 
 Mineralògicament presenten els mateixos components que la granodiorita normal, 
únicament es diferencia per la presència de fenocristalls de feldspat o plagiòclasis de fins a 3 
o 4 cm de longitud. 
 
 
Les altres tipologies granítiques trobades als voltants de la zona estudiada són leucogranits 
tant de gra gros, de gra mitjà o de dues miques, així com també leucogranit aplític.  En no 
trobar-se concretament a l’àrea estudiada no entrem a desenvolupar més extensament les 
seves característiques. 
 
 
 a.2) ROQUES HIPABISALS 
 
 Com ja s’ha comentat anteriorment, tot el complex granític es troba travessat per un variat 
complex filonià, instal·lat preferentment a favor dels sistemes de fractures hercíniques. 
Estan presents tant de natura àcida (quars, aplites...) com bàsica (lampròfirs). En la zona 
estudiada es presenten els següents tipus: 
 
Lampròfirs: 
 Pertanyen a un grup de roques filonianes que amb tonalitats fosques estan incloses 
entre la massa granítica.  
 
 Són roques bàsiques d’aspecte terrós, de tonalitats verdoses i molt alterades. El principal 
component és la plagiòclasi, a part també formen part de la seva composició mineralògica 
la calcita, hematites, apatita, minerals opacs, clorita i esfena.  
 
 Aquests dics són en general d’escàs gruix i es disposen gairebé sempre en la direcció NE-
SO. 
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Granòfirs, felsòfirs i microgranits: 
 Es tracta del grup filonià més abundant. Es presenta tant en forma de dics com 
formant massissos d’entitat pròpia. 
 
 Són molt compactes, per això apareixen en forma de relleus molt forts com a 
conseqüència de la resistència a l’erosió. Quan es presenten com filons són 
extraordinàriament abundants, tot i que de poc gruix, disposant-se gairebé sempre en la 
direcció NE-SO. 
 
 La distinció entre granòfirs, feldòfirs i microgranits es fa atenent al criteri del grau de 
cristal·linitat de la pasta. 
 
Aplites i pegmatites: 
 Aplites: Macroscòpicament es poden distingir petits cristalls de quars. 
Microscòpicament presenten una textura granular, formada principalment pels següents 
minerals: quars, feldspat potàssic i algunes presenten albita. Els minerals accessoris més 
comuns són: biotita, moscovita, circó i epidota. 
 
 Pegmatites:  Són menys abundants que les aplites. Macroscòpicament es 
distingeixen grans cristalls de quars i d’ortosa, també en algunes zones de moscovita. 
Microscòpicament presenten una estructura heterogranular, sent els minerals principals el 
quars i el feldspat potàssic, i els minerals accessoris la biotita i la moscovita. 
 
 En general aquests filons tenen direcció NE-SO i el seu espesor varia de decímetres a varis 
metres. 
   
 a.3) ROQUES VOLCÀNIQUES 
 
 Les manifestacions volcàniques que apareixen venen associades als moviments alpídics i 
són afloraments de petites dimensions i poc representatius. En general es tracta de basalts 
olivínics. 
 
b) ROQUES METAMÒRFIQUES 

 
  Els processos metamòrfics que afecten als materials paleozoics aflorants estan associats a 
la intrusió granítica, variant segons la composició primària i la intensitat del metamorfisme. 
  
 
Per finalitzar, cal indicar que les roques trobades en la nostra àrea d’estudi són  
principalment granodiorites i en menys quantitat granodiorites porfídiques,  afectades totes 
elles per diferents graus d’alteració. Aquestes granodiorites es veuen atravesades per dics 
formats principalment per aplites i pegmatites i en menor quantitat per  lampròfids.  
 
  


