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3. ZONES D’ESTUDI 
 

Com ja s’ha explicat anteriorment, en aquest treball no es presentarà primer la 

metodologia i desprès s’aplica a casos particulars, com seria el normal, sinó que 

s’explicarà la metodologia mitjançant la seva aplicació directe a les zones d’estudi 

escollides. 

D’aquesta manera les zones d’estudi ens serveixen per: 

a) fer una aplicació de la metodologia proposada 

b) controlar i verificar que els models proposats veritablement simulen la realitat. 

 

Ambdues  zones d’estudi estan situades al Pirineus, i són: 

- La conca de Jou, al municipi de la Guingueta, al Pallars Sobirà  

- La Comella, a la parròquia d’Andorra la Vella 
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Figura 5: Situació general de les zones estudiades 
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3.1.  LA CONCA DEL TORRENT DE JOU - LA  GUINGUETA 
 

i. Situació geogràfica: Geogràficament, la zona d’estudi forma part d’una petita 

conca torrencial de 4969 m2, situada a la marge dreta de la vall de la Noguera 

Pallaresa, al Pre-Pirineu occidental, dins la comarca de la Noguera Pallaresa, 

província de Lleida.  Aquesta conca conte 2 poblacions que són la de la 

Guingueta i la de Jou.   

 

 

 

Figura 6 : Situació de detall de La Guingueta 
 

 

ii. Morfologia i geologia: Morfològicament té un origen clarament fluvio-

torrencial, si bé hi ha acumulacions morrèniques que indiquen que durant el 

Pleistocè va allotjar un petit lòbul glacial, procedent de la glacera de la vall de la 

Noguera Pallaresa. 

El substracte rocós de la conca està format per una sèrie monòtona de 

pissarres Cambrio-Ordovicianes de color gris, amb cabussament cap el N-NE i 

poc fissurades. Sobre d’aquest sustracte troben una formació superficial que 

recobreix tot el barranc, la qual esta dividida en dues àrees. La primera cobreix 
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la part baixa del torrent fins al inici del bosc (a una cota aproximada de 1600 

m), i està formada per dues unitats: 

- Una unitat inferior de color gris: Es tracte d’un sediment d’origen glacial, 

amb característiques típiques d’un till bassal format per graves, còdols i 

blocs de granit i esquistos inclosos en una matriu lutítica i bastant 

compacte. La seva potencia mitjana es de 10 m. 

- Una unitat superior de color marró: es un dipòsit d’origen periglacial, 

format per graves anguloses de pissarres, ocasionalment es torben 

còdols i blocs d’origen morrènic, inclosos en una matriu lutitico-arenosa 

de color marro-vermellosa. La seva potencia mitjana es de 5 m. 

 

 

 

 

Figura 7 : Tall formació superficial que cobreix la part baixa del Torrent de Jou.     
Segons [19] 

 

 

La segona àrea comença al inici del bosc (a uns 1600m) i inclou tota la zona 

del bosc. Aquesta formació superficial es diferencia clarament de les anteriors, 

doncs es tracta d’una alteració del substracte pissarrós, formada per clastos de 

pissarres, heteromètrics i angulosos, amb una matriu llimo-arenosa de color 

marró. La seva potencia oscil·la entre 30 cm i 4 m, en funció de les irregularitats 

del substracte rocós, Vilaplana [19] 
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iii. La digitalització d’aquesta zona és la següent: 

 

Figura 8 : MDE de La Guingueta 
 

3.2.  LA CONCA HIDROGRÀFICA DE LA COMELLA 
 

i. Situació geogràfica: Geogràficament, la zona d’estudi forma part d’una gran 

conca hidrogràfica que té una extensió aproximada d’uns 13’3 Km2. Situada al 

marge esquerra de la vall del Gran Valira, al Pirineu Axial, a la parròquia 

d’Andorra la Vella, en el Principat d’Andorra. 

 

Figura 9: Situació detallada de La Comella 
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ii. Morfologia i geologia: Morfològicament està formada per diferents 

subconques on la naturalesa dels diferents dipòsits és: fluvio-torrencials i 

glacials. 

El substracte rocós de la conca està format per roques ígnies i metamòrfiques 

del paleozoic. Sobre d’aquest substracte, trobem les vessants cobertes dels 

materials quaternaris anomenats anteriorment. Aquestes formacions 

superficials corresponen a coluvions i a sòls de meteorització del substracte 

rocós. La seva característica principal es que són materials altament 

permeables, molt fissurats i porosos.  Hürlimann, Moya  et al [20] 

 

 

iii. La digitalització d’aquesta zona es la següent: 

 

 

Figura 10 : MDE de La Comella 
 
 
 
 
 


