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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  
 
 

1.1. Els àrids 
 
 
Els àrids són matèries primeres minerals, classificades dins de la secció A de la Llei de Mines 
de 1973, extretes de la terra per ser utilitzades, després de processos de trituració i classificació, 
en diferents i molt diversos sectors industrials. Aquests àrids s'obtenen mitjançant una 
intervenció temporal sobre el medi natural per a l'aprofitament d'un recurs miner (recurs 
econòmic d'interès general) a través de la modificació no substancial de la morfologia del 
paisatge i de la seva posterior restauració botànica.  
 
Els àrids s'obtenen de l'explotació de dipòsits al·luvials de lleres i terrasses fluvials. Aquests 
jaciments són molt atraients per els explotadors de recursos petris donat: la facilitat d'extracció, 
la seva abundància i l'àmplia sortida del producte com a matèria primera per fabricar formigons 
i altres materials de construcció. 
 
Els àrids s'obtenen fonamentalment mitjançant dos sistemes d'explotació: amb l’ús d'explosius, 
com a mètode de fragmentació de la roca verge i dura, o amb l'arrencament directe amb 
màquines excavadores per a materials de relativa duresa i generalment disgregats o rodats. 
Posteriorment se sotmeten a processos de trituració, de classificació granulomètrica segons les 
mides per al seu ús a la indústria i, de rentat. 
 
Abans del començament de l'activitat, les empreses han de tenir aprovat un programa de 
restauració i dipositada una fiança per tal de garantir que aquesta tasca es durà a terme. L'any 
1988 es va instaurar definitivament el concepte de restauració integrada, que consisteix en 
l'aprofitament dels moviments de terra que genera la mateixa activitat extractiva per restaurar 
paral·lelament les zones ja explotades. Es tracta d'un sistema molt efectiu per a la recuperació 
del medi natural amb el que, en finalitzar els treballs de restauració, es pot aconseguir un ús 
productiu del sòl. L'extracció d'àrids produeix, doncs, un impacte paisatgístic transitori mentre 
es desenvolupen les tasques extractives i que s’acaba quan es realitza el corresponent programa 
de restauració, autoritzat i tutelat per el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Els àrids s'utilitzen principalment com a matèria primera en la fabricació de formigó, ciment i 
bases i capes de rodament de carretera, vies de ferrocarril, vidre, electrònica, dentifrici, 
vaixelles, ...etc. En definitiva, es pot afirmar que no hi ha res a les nostres llars que no contingui 
material provenint d'una pedrera de calcària, granit, pissarra, ...etc.  
 
La indústria dels àrids representa el sector miner no energètic més important d'Espanya, amb 
una producció l'any 2000 d'uns 400 milions de tones que representen un valor a peu de mina 
d'aproximadament 1890 milions d'euros. El fet que els centres de producció es trobin 
àmpliament disseminats al llarg de la geografia espanyola, amb prop de 2 065 explotacions, el 
converteix en un sector de gran dinamisme. S'ha de dir, però, que només 132 d'aquestes 
explotacions produeixen més de 250 000 t/any i un 20% d'aquestes acumula les tres quartes 
parts de la producció total. El 44% del mercat es troba en mans de companyies multinacionals, 
el 46% pertany a empreses locals, mentre que el 10% restant pertany a empreses d'àmbit 
regional. 
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Avui en dia, el consum per càpita d'àrids a Espanya assoleix les 7.8 t anuals, situant-se d'aquesta 
manera lleugerament per sobre de la mitjana europea (7.1 t/a). És important ressaltar que al 
1993, amb una producció total estimada de 180 milions de tones, a dures penes assolia les 4.9 
t/a, situant-se entre els índexs més baixos de tota Europa. A la taula següent es comprova 
l'important creixement de la indústria extractiva d'àrids a Espanya en els últims anys. 
 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
227 000 225 200 230 000 248 000 360 000 400 000 

Taula 1. Producció d'àrids (kt) a Espanya durant el període 1995-2000. Font: ITGE. 

 
Un creixement tan espectacular es deu, en part a la tasca desenvolupada per el Plan Nacional de 
Infraestructuras (PDI), per el període 1993-2007, que inclou el Plan Nacional de Carreteras, el 
Proyecto de Trenes de Alta Velocidad y el Plan Hidrológico Nacional. L'altra raó que explica 
aquest creixement ha estat el desenvolupament  imparable de la construcció d’habitatges. 
 
En el marc de Catalunya, les activitats extractives a cel obert ocupen, aproximadament, un 
0.20% de la seva superfície. Els recursos que s'exploten són molt diversos, i també ho és la 
distribució geogràfica arreu del país, tal i com es pot veure al mapa següent [0]: 
 
 

 
Figura 1. Distribució territorial de les activitats extractives segons el tipus de recurs explotat a 

Catalunya l’any 2001. Font: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segons dades referides al 1998, el consum anual d'àrids per a la construcció a Catalunya és 
aproximadament de 7 t/hab/any. Aquest consum d'àrids, més o menys estable, evolucionarà els 
propers anys fins arribar a les 8 t/hab/any, la qual cosa ha de ser prevista amb prou antelació per 
tal de poder tenir la capacitat productiva que una societat avançada demanda. No hem d'oblidar 
que els àrids són la matèria primera més consumida després de l'aigua; cada habitant de 
Catalunya consumeix un total de 40 kg d'àrids diàriament. A més, cal destacar també Catalunya 
com la primera comunitat minera d'Espanya. Dues grans infrastructures s'han de dur a terme a 
Catalunya: El Tren d’Alta Velocitat (AVE), que s'estén per tot Catalunya, i l'ampliació del Port 
de Barcelona, infrastructura que de fet ja s’ha començat a realitzar. S'ha d'estar preparat per tal 
de fer front a la necessitat de subministrament d'àrid per a l'execució d'aquests i altres projectes. 
De fet, si en un futur immediat es tanquen algunes pedreres o no s'amplien les llicències 
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d'extracció, la producció d’àrids no aconseguirà satisfer el consum que es preveu en els pròxims 
anys (veure Figura 2) [1]. 

 

 
Figura 2. Evolució del consum d’àrids versus el subministrament de les pedreres autoritzades durant els 

pròxims trenta anys. Font: Gremi d’àrids de Catalunya. 

 
 
A la Figura 2 es comprova que fins l'any 2006 el subministrament d'àrids podrà fer front a la 
demanda encara que aquesta vagi en augment, ara bé, a partir d'aquesta data el consum seguirà 
incrementant  però el subministrament disminuirà. Com a resultat, durant els pròxims anys, es 
farà necessària l'obertura de noves explotacions que puguin contrarestar la forta demanda que hi 
haurà. La indústria extractiva d'àrids, queda doncs demostrat, és una indústria actualment en 
creixement i ho seguirà essent a mesura que la societat vagi avançant. 
 
 
 

1.2. Problemàtica lligada a la generació de subproductes industrials 
procedents del tractament d'àrids 

 
 
La indústria extractiva d’àrids comporta la generació de grans quantitats de residus en forma de 
llots resultants de la seva neteja i del seu assecat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Procés de generació de residus. 

 
Els materials extrets de les graveres, en un moment o altre del seu tractament i classificació es 
renten amb aigua per tal d’alliberar-los de partícules fines. En efecte, els àrids, siguin granítics, 
basàltics, silicis, quarsites marmòries o calcàries, tenen un denominador comú: la inclusió 
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d'impureses pròpies de l'extracció o la transformació, com per exemple fins o impalpables, que 
redueixen la resistència del producte del qual formaran part, tronquets o arrels, que en deterioren 
l'aspecte o la consistència, o argiles o conglomerats fràgils, que impedeixen l'adherència total al 
ciment en cas de ser utilitzats per a la fabricació de formigó. El rentat contribueix d'una manera 
decisiva a resoldre tots els problemes descrits, i garanteix que els àrids no presentin 
posteriorment cap comportament negatiu. 
 
Les aigües resultants d’aquesta neteja, carregades en materials en suspensió, normalment són 
conduïdes cap a basses a l'aire lliure on els fins es decanten tot produint, per un cantó, grans 
volums de llots, formats per partícules d'unes 80 µm, que d’aquesta manera queden 
emmagatzemats, i per l’altre, grans cabals d’aigües que retornen al medi natural d’on havien 
estat bombejades. Quan la concentració de sòlids en suspensió no supera els 300mg/l, valor 
fixat per el Reglament del domini públic hidràulic, les aigües poden ser abocades directament al 
riu la llera del qual s'està explotant. 
 
La problemàtica de la producció de residus de la indústria extractiva lligada al rentat dels àrids 
radica principalment en: 
 
- La producció de rebuig per gravera és altíssima, s’arriba, a algunes plantes de tractament 

d’àrids a valors de més de 90 000 t/any. De fet els llots derivats del rentat d'àrids 
constitueixen entre un 5% i un 15% del volum de material extret del medi. 

 
- Les basses de decantació ocupen grans terrenys de la gravera, terrenys que podrien ser 

aprofitats com a àrees d’emmagatzematge de productes obtinguts de l’explotació de les 
terrasses, com a àrees ocupades per les instal·lacions de tractament del materials extrets, 
com a àrees on edificar un cop l’explotació ha estat restaurada…. 
 

- Les basses plenes de llots són un element difícil d’integrar en la futura restauració de la 
gravera donat que comporten un perill per a les persones, tant si es decideix cobrir-les amb 
altres materials (es podrien produir assentaments diferencials si s’hi edifiqués al damunt), 
com si es decideix deixar-les a l’aire lliure (una persona podria quedar-hi atrapada). 

 
- Els residus obtinguts de l’activitat extractiva contenen molta aigua, es pot dir que aquests 

són argiles molt humides que es poden trobar en estat plàstic. Aquest fet fa que, tant si les 
aigües han estat conduïdes a basses com si han estat abocades al riu, sigui molt difícil 
explotar, amb maquinària convencional, les grans zones on els llots s’han decantat. 

 
- Donada l’alta humitat i plasticitat dels residus, aquests no són ni manejables ni 

transportables. Per tant és inviable la seva evacuació de la gravera i la possible disposició en 
àrees adequades. 

 
- Amb la decantació dels llots es creen zones de material argilós que actuen com a capes de 

material impermeable. D’aquesta manera es modifiquen les propietats del medi natural tot 
variant la permeabilitat del sòl i per tant modificant la xarxa de drenatge i de flux. 
 

- Al conduir les aigües resultants de la neteja dels àrids a les basses de decantació o al riu es 
perd l’aigua que ha estat prèviament bombejada donat que aquesta retorna al medi natural. 
D’aquesta manera resulta que el circuit de l’aigua és obert i que per tant sempre s’ha de 
bombejar aigua per el rentat dels àrids. Aquesta extracció continuada d’aigua del medi 
comporta, per una part, un cost energètic i econòmic i un progressiu esgotament de les fonts 
d’abastament per l'altra (en el cas en que es bombegi i es condueixi l'aigua de rebuig en 
sistemes diferents no connectats). 

 
- Actualment a Catalunya les aigües residuals de processos industrials poden ser abocades al 

medi natural sempre i quan els titulars de l'abocament tinguin l'autorització administrativa 
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pertinent. Aquesta autorització està regulada a l'article 92 de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, 
d'aigües que estableix que totes les activitats susceptibles de provocar la contaminació o 
degradació del domini públic hidràulic i en particular l'abocament d'aigües i productes 
residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals, requereixen autorització 
administrativa. En alguns països europeus, amb una normativa més avançada, ja actualment 
prohibeixen l'abocament d'aquestes aigües. Aquest és el cas, per exemple, de França on 
totes les indústries s'han d'adaptar a l'obligació jurídica continguda a "l'Arrêté préfectoral" 
del 22 de setembre de 1994 "Rejet d'eau (Art. 18.2.2.III)" que postula que només s'autoritza 
retornar al medi natural les aigües pluvials, de neteja i 'd'exhaure'. Per tant és lògic pensar 
que en un futur pròxim a Espanya es pugui instaurar una normativa similar que faci que 
l'actual gestió del residu, que genera grans quantitats de llots, estigui en disconformitat amb 
de la norma, europea o estatal. És lògic doncs, preveure aquest fet i fins i tot avançar-s'hi tot 
gestionant de manera adequada, ja des d'ara, aquest rebuig. 
 

- Donada la realització de noves i importants infrastructures que es preveu que s'hauran de 
dur a terme durant els pròxims 30 anys a Catalunya, la indústria extractiva haurà de fer front 
a una forta demanda. Així doncs, tant la producció d’àrids com la conseqüent generació de 
residus augmentarà en els propers anys. 
 

Tenint en compte tots els punts que s'acaben d'exposar, a fi de donar resposta als problemes 
ambientals plantejats, i per evitar-ne els efectes negatius sobre el medi, s'hauria de potenciar 
l'aprofitament o reciclatge del residu produït en el rentat dels àrids, bé abans de ser conduït a la 
bassa de decantació (per tant reciclatge de l’aigua i dels materials en suspensió), bé després un 
cop ja s’han decantat els fins (reciclatge dels llots). En el primer cas, reciclatge abans de la 
decantació, es podria pensar en la utilització d'un decantador/espassidor i el filtratge mitjançant 
un filtre de premsa. Aquestes tecnologies són emprades en altres processos de mineria 
convencional per a la separació de la fracció sòlida de la líquida. Bàsicament presenten dos 
avantatges: clarifiquen les aigües carregades de sòlids en suspensió fent-les reutilitzables en 
circuit tancat del cicle de rentat i espesseixen els llots que es formen com a conseqüència de la 
clarificació. En el segon cas, reciclatge dels llots un cop decantats a la bassa, s’hauria d’estudiar 
la manera de beneficiar-los un cop extrets de la bassa, cosa que sembla, en un primer moment, 
poc viable. 
 
Per altra banda, és necessari analitzar com es pot reciclar aquest rebuig, és a dir, quin ús se’n pot 
fer i si és rentable aquest reaprofitament. 
Algunes possibles sortides per aquest residu podrien ser: 
 
1. Material ceràmic 
2. Filler del formigó 
3. Filler per a lligaments bituminosos 
4. Indústria del ciment 
5. Sòl-ciment 
6. Àrids per filtres de depuradores d’aigua 
7. Segellat d’abocadors i runams 
8. Material per a les restauracions de les explotacions 
9. Usos agrícoles (corrector de sòls via la remineralització i la disminució de la seva 

pedregositat) 
10. Banys d’argiles 
11. Materials aïllants 
12. Impermeabilització de sòls 

 
En aquest treball ens centrarem en el possible reaprofitament dels subproductes del tractament 
dels àrids com a matèria primera ceràmica. 
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1.3. La indústria ceràmica 
 
La indústria ceràmica constitueix l’activitat industrial més antiga de l’home. Des dels temps 
més remots l’home ha utilitzat el fang argilós per fabricar amb ell els recipients i les peces 
ceràmiques que precisava. 
 
Aquesta indústria és una de les que suposen un major grau de transformació de les matèries 
primeres i al mateix temps de les que utilitzen un procés més complex per realitzar aquesta 
transformació. Aquest fet ha influït fortament en la manera en que ha evolucionat la tecnologia. 
De fet, estudis seriosos sobre ceràmica varen començar a desenvolupar-se només fa pocs 
decennis. Si es compara l’ordre i profunditat dels coneixements d’aquesta indústria amb els 
d’altres branques, per exemple la metal·lúrgia, resulta evident que la ciència ceràmica està 
naixent encara avui, tot i essent els gots ceràmics prehistòrics, anteriors al bronze i molt 
anteriors al ferro. [2] 
 
El procés productor de materials ceràmics comença amb l’extracció de la matèria primera. La 
immensa majoria d’aquestes matèries primeres són de naturalesa mineral i la seva extracció es 
realitza mitjançant treballs de mineria als jaciments.  
 
Les argiles constitueixen la matèria primera més important a l’elaboració dels productes 
ceràmics. Les argiles utilitzades per a la fabricació de ceràmica pertanyen principalment a dos 
grups: les argiles roges o comuns i les argiles de cocció blanca, caolins i argiles refractàries. 
 
Existeix una relació molt estreta entre la naturalesa mineralògica de la matèria primera utilitzada 
amb el tipus de producte ceràmic fabricat. Aquesta adequació entre matèria primera i fabricat 
ceràmic s’aconsegueix gràcies al coneixement quantitatiu de les fases minerals que 
constitueixen la matèria primera utilitzada i de la dinàmica mineral que es genera en aquesta 
matèria primera quan és sotmesa al conjunt de processos industrials (homogeneïtzació, 
humitejament, motllurat, assecat, cocció…) que generaran la peça ceràmica. [3] 
 
Les argiles roges fondants amb baix contingut de carbonats es solen utilitzar per a la fabricació 
de paviments de monococció, mentre que les de mig i alt contingut en carbonats s’utilitzen en 
revestiments porosos de monococció. D’altra banda, les argiles roges refractàries es solen 
utilitzar per a fabricar paviments d’extrusió  esmaltats. Les argiles roges, tant si tenen continguts 
importants de carbonats com si no, també són utilitzades a la fabricació de maons i teules. Les 
argiles per a pastes blanques, que tenen continguts en ferro inferior al 3% i alts continguts en 
caolinita, són emprades a la fabricació, tant de ceràmica decorativa (paviments ceràmics i 
porcellànics),  com de ceràmica tècnica (per exemple per els aïllants de porcellana). 
 
El sector de la indústria ceràmica engloba, a l’Estat Espanyol, més de 460 empreses amb un 
total aproximat de 10 000 treballadors. Aquest sector consumeix grans quantitats d’argiles 
ceràmiques, essent aquesta consumició, al 1996, de més de 31 Mt. De fet, el consum total 
d’argiles de cocció blanques ronda, a Espanya, les 1 200 000 t/any, mentre que el consum 
d’argiles roges excedeix les 26 Mt l’any. 
 
 

1.4. Marc de l’estudi 
 
 
La problemàtica lligada als subproductes procedents del tractament d’àrids que s’ha plantejat 
anteriorment és vigent a moltes de les graveres que estan funcionant actualment a Catalunya. 
Encara que les matèries primeres que s’explotin en aquestes siguin diferents, les conseqüències 
del seu rentat són les mateixes ja que en totes elles es generen grans quantitats de residus. En 
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Balaguer a 1 km 

aquest estudi ens centrarem en un marc geogràfic determinat, la conca del riu Segre i en una 
planta d’àrids determinada, la planta d’àrids del Corb de Balaguer de l'empresa SORIGUÉ S.A. 
que explota les graves d'una terrassa del riu Segre just a la zona coneguda com a la Plana del 
Corb. Aquesta anàlisi es podrà, evidentment, extrapolar a la resta de graveres de la conca i fins i 
tot de Catalunya. 
 
 

1.4.1. Marc geogràfic 
 
La Plana del Corb es situa al sector nord-oriental de la Conca de l’Ebre, concretament a la 
vessant est del riu Segre just al damunt de la seva afluència amb la Noguera Ribagorçana, entre 
els paral·lels 41º 45’ i 41º 40’ i els meridians 0º43’ i 0º 48’ (veure Figura 4 i Figura 5). [4] [5] 
 

 
Figura 4. Mapa de les conques hidrogràfiques catalanes. Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

 
Figura 5. Mapa de situació de la planta d’àrids de SORIGUÉ. Font: ICC. 

1 km 

Planta d'àrids 
 del Corb 

Balaguer a 1km 
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1.4.2. Marc geològic 
 
La geologia general de la zona on està ubicada la planta d'àrids estudiada queda reflexada al 
mapa geològic següent [6]: 
 

 
Figura 6. Mapa geològic. Font: ITGE.  

                                                                                              

 
Figura 7. Llegenda del mapa geològic. Font: ITGE.  
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Al mapa geològic es comprova que els materials de la Plana del Corb són majoritàriament 
dipòsits de terrassa. 
Les terrasses fluvials del riu Segre en el seu curs baix, entre Balaguer i Lleida, es sintetitzen en 
varis nivells, caracteritzats per les següents altures relatives sobre la llera actual del riu [7]: 
 
- T1: 1-10 m. 
 
- T2: 15-20 m. 
 
- T3: 40 m. 
 
- T4: 55-60 m. 
 
- T5: 85-90 m. 
 
- T6: 125-250 m. 
 
La terrassa T1 va formar-se a l'Holocè i la resta al Pleistocè. Es considera, però, que el nivell 
més alt (T6) és del Pleistocè inferior i possiblement del principi del Pliocè. 
 
Aquests nivells de terrasses són acumulacions de llims, argiles, sorres i sobretot graves ben 
estratificades. La composició litològica de les graves és molt variada: la litologia que més 
abunda és la roca calcària seguida dels gresos, els granits, els pòrfirs, les quarcites, els esquists i 
les pissarres. 
 
Les diferents terrasses es poden descriure, a grans trets, com [6]: 
 
- Terrassa superior T6:  

Està constituïda per còdols arrodonits d’origen paleozoic, permotriàssic y terciari en una 
proporció aproximada de 65-78%, 10-20% i 25-5% respectivament, amb matriu sorra-
llimosa i ciment carbonatat. Aquesta terrassa té una mida mitja de còdol de 5 a 7 cm, essent 
la mida més freqüent de 2 a 4 cm. La potència de la terrassa observada a afloraments oscil·la 
entre 2.5 i 7 m. 

 
- Terrasses inferiors: 

La resta de terrasses, inferiors a 90 m, estan constituïdes per dipòsits de còdols arrodonits de 
procedència pirinenca, travats per una matriu sorra-llimosa i un ciment carbonatat. La 
potència de les terrasses oscil·la entre 5 i 8 m. Per el que fa referència als còdols, la majoria 
(65-90%) són del Paleozoic i del Permotriàssic i la resta són del Cretàci i Terciari. Els 
còdols d'aquestes terrasses d’origen paleozoic i permotriàssic fan com a màxim 30 cm, 
mentre que els del Terciari tenen una mida d'entre 8 i 15 cm. Finalment, es pot dir que la 
mida mitjana de còdol oscil·la entre 5 i 10 cm i que la mida que es troba en més freqüència 
en aquestes terrasses inferiors oscil·la entre 3 i 5 cm. 

 
La terrassa de la qual s'extreuen les graves a la planta d'àrids del Corb és la que s'ha anomenat 
com a T4. Aquesta es diferencia de la resta principalment per tenir un contingut en carbonats 
força important en forma de matriu interna o de crostes superficials de petit gruix. 
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1.5. Planta d’àrids del Corb de SORIGUÉ S.A. 
 
 
La planta d’àrids del Corb és una explotació a cel obert d’unes 100 Ha de superfície i d’una 
alçada de fronts variable segons la zona de l’antiga llera que s’estigui explotant. Aquesta 
gravera va començar a funcionar l’any 1991 i des d’aleshores s’ha explotat la terrassa T4 del riu 
Segre a un ritme aproximat anual de 800 000 t/any. 
 
L’àrea d’explotació està situada sobre una llera antiga del Segre que va ser posteriorment 
omplerta per materials al·luvials. Aquestes graves, que poden assolir potències de fins a 30 m a 
la part més profunda de l’antiga llera, són un material molt bo a explotar gràcies a la seva gran 
ripabilitat, a la gran proporció de sorres i, sobre tot, gràcies a la seva situació fora de la llera 
actual del riu fet que minimitza possibles problemes mediambientals. 
 
De l’explotació de la terrassa T4 a la Plana del Corb s’obté una àmplia gamma de productes de 
diferents mides que poden abastar la gran variabilitat de demanda de l’obra civil. En concret, les 
fraccions que es comercialitzen a la planta d'àrids del Corb són: 
 

Nom de la fracció Mida Ús 
Sorra natural 
 

0/3 mm Formigó i drenatges 

Graves naturals rentades 
 

0/5, 5/14, 14/22 i 22/40 mm Formigó i drenatges 

Sorres artificials 0/3 i 0/4 mm Aglomerats i mescles 
bituminoses 

Graves artificials 3/7, 7/14, 14/22, 22/28, 22/40 
mm 

Aglomerats i mescles 
bituminoses 

Graves de tall (sorra natural, 
"bolos" i "matxaca") 

0/40, 40/200 i 7/60 mm Terraplens 

Taula 2. Fraccions comercialitzades a la planta d'àrids del Corb. Font: SORIGUÉ S.A. 
 
 

1.5.1. Litologia dels materials que explota SORIGUÉ 
 
Els materials que explota la gravera, tal i com ja s’ha dit anteriorment, procedeixen de les zones 
de drenatge del Segre i dels seus afluents, per tant la composició litològica de la terrassa T4 de la 
Plana del Corb serà un reflex dels materials resistents a través dels quals el riu va fer el seu 
treball d’erosió i transport. 
 
Els tipus de litologies dels còdols de la terrassa T4 que es distingeixen a la Plana del Corb són 
[8]: 
 
- Granits: procedents del desmantellament de les zones d’intrusió granítica del Pirineu Axial. 

Estan molt alterats i la majoria de vegades es presenten com a sauló. 
 

- Materials metamòrfics: tenen la mateixa procedència que els granits. Normalment són 
pissarres, fil.lites o esquists. Són molt arrodonits i tenen tendència a donar còdols de formes 
planes. 

 
- Quars: és un material molt dur que tant pot procedir del Pirineu, a on està en forma de 

filons, com del Pre-Pirineu, a on apareixen en conglomerats quarsítics de la base del 
Buntsandstein. 
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- Materials calcaris: procedeixen del Pre-Pirineu, dels materials calcaris del mantell 

d’encavalcament del Buntsandstein. 
 
- Gresos vermells: tenen l’origen als materials del mantell de l’encavalcament del Pre-Pirineu 

del Buntsandstein. 
 
- Roques volcàniques: s’engloben totes les roques amb aquest origen, incloses les ofites 

pirinenques. 
 
- Sorra: és la litologia de mida més fina que es troba a la terrassa T4. El seu origen és la 

descomposició de les altres litologies, principalment dels granits. 
 
L’explotació de la gravera es realitza respectant quatre nivells força definits que s'anomenen 
nivell 1, 2, 3 i 4. Els nivells 1, 3 i 4 tenen una litologia força similar. El nivell 2 es diferencia de 
la resta per tenir, d'una banda, un percentatge de materials calcaris superior i per tenir, de l'altra, 
una litologia més pobra en materials metamòrfics. En efecte, aquest nivell té un percentatge del 
30% de materials calcaris i un del 35% de metamòrfics, mentre que la resta de nivells tenen un 
percentatge del 16% de calcaris i un 45% de metamòrfics. S’observa que a mesura que el nivell 
és més profund, és a dir, a mesura que passem del nivell 1 cap el 4, disminueix la quantitat de 
fins i augmenta el nombre de blocs. 
 
 

1.5.2. Funcionament de la planta 
 
L’explotació de la gravera comença per la retirada de la capa de cobertura vegetal de sòl que 
recobreix tot el terreny. Aquesta capa està formada per argiles amb intercalacions de blocs i 
partícules de mida intermèdia.  
 
Un cop aquesta capa és retirada, l’extracció del material es du a terme mitjançant una 
excavadora d’eruga que té una pala de 15 t de capacitat i una longitud de braç de 4 a 5 m. Degut 
a aquesta última dimensió, l’excavació es fa en bancals de com a màxim 5 m de profunditat. Es 
deixa d’excavar quan s’arriba a la capa del substrat rocós, anomenada tapàs, formada per una 
alternança de capes d’argiles i arcoses. 
 
Un cop s’han extret les graves, aquestes es transporten cap a les instal·lacions de tractament on 
són sotmeses a un procés de garbellat i matxuqueig on es van separant les diferents 
granulometries que interessen per a ser comercialitzades.  
 
En un primer estadi es separa, per un costat, els blocs de mida superior a 200 mm (que són 
sotmesos a processos de matxuqueig i reincorporats després al garbell inicial), dels blocs de 
mida inferior a 200 mm que s'utilitzen per a obtenir un ampli ventall de fraccions. D'aquesta 
manera, els còdols de mida inferior a 200 mm són garbellats obtenint, d'un costat, blocs de mida 
superior a 40 mm, blocs de mida inferior a 40 mm i una fracció 0/3, coneguda amb el nom de 
Sorra Paleta, que passa a ser emmagatzemada en un stock per a ser posteriorment venguda. 
 
La fracció de mida de gra superior a 40 mm, o bé es separa en un acopi per a ser 
comercialitzada com a fracció 40/200, o bé es matxuca per obtenir sorres i graves de 
matxuqueig (donant els productes 0/3, 0/4, 3/7, 7/14, 14/22, 22/28, 22/40 i 7/60 mm). 
 
D'altra banda, una part del material de mida de gra inferior a 40 mm, anomenat “zahorra" (en 
català: llast), es separa i es guarda en stock per a ser comercialitzat i una altra part és 
transportada, per cinta, a la planta de rentat. Allí, el material és garbellat a la vegada que rentat 
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mitjançant una sèrie d'espersors, donant lloc a la sorra neta de fracció 0/5 mm i a tres productes 
(22/40, 14/22 i 5/14 mm) que passen a ser comercialitzats.  
 
Al final del procés de separació de les sorres netes 0/5 mm es procedeix a la seva classificació 
mitjançant un cicló que en separa la fracció llim i argila de la sorra. Seguidament, després del 
ciclonat, els llims i argiles que estan en suspensió en l'aigua utilitzada durant el rentat de la 
"zahorra" són evacuats i conduïts cap a una bassa de decantació, mentre que la sorra neta, 
després de ser escorreguda, és emmagatzemada en stocks per a ser comercialitzada. 
El procés, que s'acaba d'explicar, de producció de les diferents fraccions d'àrids que es 
comercialitzen a SORIGUÉ queda il·lustrat al flow sheet que es presenta a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Flow sheet de la planta de tractament d'àrids. 
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Un cop l’explotació d’una zona determinada és acabada es procedeix a la seva restauració 
conforme al programa de restauració autoritzat i tutelat per el Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya. El tipus de restauració que es du a terme és el que s’anomena 
“restauració integrada” que consisteix en l’aprofitament dels moviments de terra que genera la 
mateixa activitat extractiva per restaurar paral·lelament les zones ja explotades. En efecte, el que 
es fa és omplir les zones explotades amb els materials que prèviament s’havien retirat de la 
cobertura vegetal. La restauració integrada accelera el procés de restauració, ja que la 
regeneració dels hàbitats naturals que han estat malmesos es fa paral·lelament a l’explotació. En 
un futur, l’Ajuntament de Balaguer i SORIGUÉ tenen previst ubicar al damunt d’aquests 
terrenys restaurats un polígon industrial i zones de servei i verdes. 
 
A l'annex I es pot consultar un recull de fotografies que il·lustren el procés a que es sotmet l'àrid 
a la planta del Corb.  
 


