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4. ZONES D’INVESTIGACIÓ 
 
 
L’estudi del recorregut dels moviments de massa s’ha realitzat en dues 

zones geogràficament i geològica molt diferents, per tal de poder contrastar els 
resultats del model elaborat, i discutir-ne els avantatges i inconvenients. Com és 
obvi, les zones s’han escollit, en funció de la quantitat de material disponible en 
format digital, i agafant algunes idees pendents d’anteriors tesis doctorals, que no 
es dugueren a terme, o que s’havien planejat per a un futur. Es tracta de dues 
zones pre-pirinenques, Vallcebre i la Pobla de Lillet, i d’una zona volcànica a l’illa de 
Tenerife, que seguidament seran descrites. 

 
 

4.1. PRE-PIRINEU 
 
 

4.1.1. Vallcebre. Marc geogràfic i geològic 
 
Geogràficament la zona d’estudi està situada a la conca alta del riu 

Llobregat, al Pre-Pirineu oriental, dins la comarca del Berguedà, província de 
Barcelona (Figura 4). L’àrea total té una extensió de 49 Km2, i la configuren la 
conca de Vallcebre i la part baixa del riu Saldes, afluent del Llobregat. Al seu 
voltant s’hi troben la Serra d’Ensija a l’oest, i la Serra del Cadí-Moixeró al nord. Una 
part de la zona està afectada per les excavacions a cel obert de l’explotació de 
lignits, els quals afloren al peu de la Serra d’Ensija. Dins l’àrea estudiada hi ha 
compreses les poblacions de Vallcebre, Maçaners i Sant Corneli. 

 
 

    

 

 
 
 

 
 

Figura 4. Situació general de la zona de Vallcebre i la Pobla de Lillet dins la Península Ibèrica, 
Catalunya i la comarca del Berguedà. 
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Figura 5. Situació detallada de la zona de Vallcebre [ 23]. 

 
Geològicament la zona es situa en el mantell del Pedraforca on predominen 

els relleus de la conca de Vallcebre, situats sobre el sinclinal que porta el mateix 
nom i sobre el flanc de l’anticlinal que pertany a la Serra d’Ensija (Figura 6). 
Estructuralment parlant es tracta d’una zona constituida per plecs amb vergència 
sud, afectats de manera local per una fracturació poc desenvolupada. 

 
De forma resumida, els materials que constitueixen aquesta zona pertanyen 

a la sèrie Maastrichtiense i fàcies Garumniense del Mantell al·lòcton del Pedraforca [ 
24]. 

 
• Calcàries i calcarenites amb bioconstruccions, fent de base a unes margues 
gresoses grises del Maastrichtiense (Cretàcic superior). 
• Materials de la fàcies Garumniense (Cretàcic superior-Paleocè inferior), de 
caràcter continental regressiu, formats de dalt a baix per: 

- Sèrie de calcàries formada per calcàries i margocalcàries amb fòssils (20-
30) 
- Sèrie de margues amb nivells lignitífers acabada amb nivells de gresos 
conglomeràtics i conglomerats quarsosos (400-500) 
- Sèrie de calcàries amb algun nivell de margues grises (40-75 m) 
- Sèrie de margues amb intercal·lacions de guix, acabant amb algun paquet 
de gresos i calcàries sorrenques (100-150 m) 
- Sèrie de calcàries on s’alternen els nivells de calcàries amb margues de 
color gris i marró (20-40 m) 
- Sèrie de margues riques en sorra i margues vermelles amb alguna 
intercal·lació de guix (250 m) 

• Conglomerat de l’Eocè superior-Oligocè inferior amb disposició discordant. 
• Materials Quaternaris del Pleistocè-Holocè constituits bàsicament per dipòsits 
fluviotorrencials en els llits dels rius Saldes, Vallcebre, etc, i materials col·luvials 
indiferenciats, que en les zones de Vallcebre pertanyen a materials mobilitzats per 
diferents tipus de lliscaments. 
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En aquesta zona els lliscaments estan distribuits en funció de la presència de 
les margues i de la formació superficial quaternària. La disposció de la formació 
superficial, que es troba en forma de capeta molt fina per sobre del substrat 
margós, fa que el terreny natural presenti una discontinuïtat gairebé paral·lela a la 
superfície del terreny, i es situa en el contacte dels dos materials. Existeix una 
diferència de permeabilitat entre aquests materials que afavoreix la formació de 
lliscaments superficials, de tipus planar-translacional, associats a zones amb fort 
pendent. Els lliscaments rotacionals es produeixen en marges de torrents amb fort 
pendent, on la sobreexcavació accelera el procés d’inestabilitat. D’altra banda, els 
fluxos es produeixen en zones canalitzades d’on hi ha xaragalls [ 25]. 

 
 

    

Figura 6. Situació geològica de la zona de Vallcebre [ 26]. 

 
 
 

4.1.2. La Pobla de Lillet. Marc geogràfic i geològic 
 
La zona estudiada (veure Figura 4) correspon a una àrea de la conca alta del 

riu Llobregat, al seu pas per la comarca del Berguedà, situada geogràficament al 
sector sud del PrePirineu Oriental, ocupant una extensió d’uns 40 Km2. Dins 
d’aquesta zona s’hi situen les poblacions de La Pobla de Lillet i de Castellar de 
N’Hug, que es troben a 843 metres i 888 metres per sobre el nivell del mar, 
respectivament. Presenten una pluviometria mitjana de 700 mm. 
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Figura 7. Situació detallada de la zona de la Pobla de Lillet ([ 23]). 

 
Els materials litològics que afloren en aquesta zona són bàsicament 

carbonatats i pertanyents al Devònic mig fins a l’Eocè mig. Es troben distribuïdes en 
diferents unitats estructurals (unitat del Cadí i mantell del Pedraforca) 
caracteritzades per una tectònica alpina, i ocupant franges del relleu disposades en 
sentit Est-Oest (veure mapa geològic de la Figura 8). 

 
De forma resumida, els materials que afloren a la zona d’estudi són: 
 

• Sòcol hercínic:  
- Devònic mig-superior: conjunt carbonatat format per una alternança de 
calcàries (micrítiques i noduloses) i lutites carbonatades. 
 

 
• Unitat del Cadí:  

- Pèrmic: lutites roges, gresos i conglomerats. En la zona d’estudi el tram 
amb més representació correspon a la unitat Roja Inferior, caracteritzada 
per una alternança de conglomerats, gresos lutítics i lutites vermelles 
- Triàssic: a la zona d’estudi, només hi és representat per conglomerats, 
gresos i lutites del Bundsandstein.  
- Cretàcic superior – Paleocè (Fàcies Garum): tram continental format per 
argil·lites, limolites i gresos vermells amb intercal·lacions de calcàries 
lacustres. 
- Eocè inferior: format per una unitat detrítica de calcàries i gresos 
carbonatats, margues i limolites i una unitat de calcàries micrítiques. Per 
damunt seu, apareix una formació molt representada a la zona composta 
per margues noduloses amb intercal·lacions calcàries.  
- Eocè mig: format per margues blaves, nivells de gresos turbidítics i 
llentions de guix. 

 
• Quaternari:  

- Pleistocè – Holocè: materials quaternaris que recobreixen de forma parcial 
la zona d’estudi, en forma de dipòsits fluvials i lligats a processos de 
vessant. Les formacions al·luvials formen terrasses caracteritzades per ser 
dipòsits nets, heteromètrics formats per graves i blocs de fins a més d’un 
metre de diàmetre. Els materials col·luvials són dipòsits heteromètrics de 
blocs i graves amb molta matriu llimosa-argilosa. 
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En aquesta zona les esllavissades estan distribuïdes, de manera controlada, 
per la litologia. Les unitats litoestratigràfiques que mostren major inestabilitat són 
les formacions col·luvials més recents, els materials del cretàcic superior-Paleocè i 
els materials de l’Eocè inferior (marcats per esquistositat que afavoreix les ruptures 
planars) (segons [ 25]). 

 
 

 
Figura 8. Mapa geològic de la zona de la Pobla de Lillet, evidenciant el mantell del Pedraforca 

i la unitat del Cadí ([ 26]). 

 
 
 
4.2. TENERIFE 

 
L’illa de Tenerife es troba situada entre 28º i 28º40’ de latitud nord, i entre 

16º10’ i 17º de longitud est. Comprèn una extensió de 2058 km2, sent la més 
àmplia de totes les Illes Canàries (Figura 9). 

 
Tenerife descansa sobre fons oceànic d’uns 3000 metres de profunditat i 

s’eleva fins la seva màxima cota, els 3715 metres del pic del Teide. Presenta una 
forma triangular amb els massissos de Teno i Anaga en els extrems NO i NE de l’illa 
respectivament. El centre l’ocupa la depressió semicircular de Las Cañadas del 
Teide amb una altura mitja al fons de 2000 metres; damunt seu s’eleva l’edifici 
Teide-Pico Viejo. Des de l’extrem NE de la depressió de Las Cañadas i fins a la 
plana de La Laguna s’extén una cadena muntanyosa que fa de dorsal de l’illa. 

 
La xarxa hidrogràfica de l’illa està formada per un sistema de barrancs, amb 

disposició radial respecte Las Cañadas. La seva distribució al llarg del temps i el 
pendent topogràfic, considerablement elevat en les zones elevades de l’illa, han 
jugat un paper decisiu en la distribució dels materials piroclàstics.. 

 
El règim pluviomètric de l’illa varia en funció de la zona, de 500 a 800 

mm/any a la part nord i central, i per sota de 300 mm/any a la zona sud [ 27]. 
 
 

Mantell del 
Pedraforca 

Unitat del Cadí 
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Figura 9. Situació geogràfica de l’illa de Tenerife, dins les Illes Canàries. 

 
 

4.2.1. Marc geològic 
 
Tenerife és un estratovolcà limitat per la caldera de Las Cañadas. Aquesta 

caldera fa de 12 a 20 Km de diàmetre i es troba reomplerta parcialment per 
Montaña Blanca, Pico Viejo (el qual presenta un enorme cràter) i Pico del Teide. El 
Pico del Teide i altres volcans de l’illa han patit vàries erupcions des de 1402, quan 
Tenerife va ser habitada. L’erupció més recent fóu el 1909, amb una durada de 10 
dies (segons [ 27] i [ 28]). A la Figura 10 es mostra la geologia de la zona 
estudiada, al vessant nord del volcà del Teide, en direcció al mar. 

 
En aquest treball, de la zona de Tenerife se n’ha estudiat una colada de lava 

del cantó nord de l’illa, sobre el mateix volcà del Teide (Figura 11) . 
 
 

 

Figura 10. Geologia de la zona estudiada, al nord-est de l’illa de Tenerife, sobre el volcà del 
Teide [ 29]. 
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Figura 11. Vista del Pic del Teide, a l’illa de Tenerife (Illes Canàries). 

 
 


