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Capítol 4
ESTUDI MORFOLÒGIC

4.1. CONTEXT GEOMORFOLÒGIC
El barranc de Tordó està governat per una gran activitat de dinàmica torrencial lligada
als corrents d’arrossegalls. La capçalera de la subconca principal està ocupada per una
gran esllavissada de caire predominantment rotacional, tal i com s’ha fet menció
anteriorment (veure figura 4.1). Bona part dels corrents d’arrossegalls provenen del peu
de la esllavissada rotacional, que té uns 70 metres de desnivell i d’on afloren dipòsits de
tartera.
Figura 4.1. Imatge de la capçalera del barranc de Tordó amb la cicatriu del moviment
rotacional

La conca del barranc del Tordó posseeix una forma aproximadament ovalada i, com
s’ha comentat anteriorment, orientada en sentit SSW-NNE. La capçalera del barranc,
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denominada “El Sauló” està limitada per vessants bastant escarpats. En aquests vessants
son freqüents les tarteres. El fons del barranc és ampli tot i que es fa estret a la part més
baixa, a la confluència amb el riu Fred. Aquest ample és anòmal si es compara amb els
amples de les conques de primer ordre de la regió, això reflexa, no un origen glacial de
la conca sinó simplement que el fons del barranc està reblert per sediments quaternaris,
més concretament per dipòsits de corrents d’arrossegalls, com a mínim els metres
superficials. Aquest fons de vall es troba densament colonitzat per un bosc de coníferes;
únicament a la part més alta del fons de vall es troben algunes zones de bosc menys
dens, coincidint amb els dipòsits de corrents d’arrossegalls més recents.

4.2. TREBALL DE CAMP
Un estudi morfològic de la zona en qüestió forma part essencial d’un bon estudi
geotècnic i, dins d’aquest estudi morfològic, és clar que és necessari un treball de camp.
El mes d’abril del 2005 es va realitzar una campanya de reconeixement de camp a la
zona del barranc de Tordó. Bàsicament aquesta campanya va constar de identificar els
diferents moviments de massa incidint en els que es tracten en aquesta tesina realitzant
amidaments visuals, observacions de les cicatrius en quant a la seva morfologia, a la
vegetació existent o a la erosió superficial i així poder efectuar una cronologia relativa
dels moviments o indicar cicatrius actives i passives. També es va fer un reconeixement
dels afloraments del substrat, estudiant la seva orientació i cabussament per poder tenir
una idea del gruix del material de quaternari mobilitzat. Aquesta memòria fa un recull
dels resultats obtinguts d’aquest treball de camp.
L’entorn
Es fa una descripció dels vessants que encaixen la vall formant el barranc de Tordó.
Els vessants tenen uns pendents que oscil·len entre els 30º i 35º. El pendent més
pronunciat correspon a la serra de la Guàrdia, que limita el barranc per l’oest i, la carena
de la serra té una orientació paral·lela a la del barranc mentre que el Clot de Galí, la
serra que limita el barranc per l’est té una component més nord (gairebé 0º N) el que fa
que l’ample de la conca disminueixi cap al fons de la vall. La vegetació és abundant i
sobre aquests vessants concorren rierols o petits torrents que conflueixen i formen la
càrrega hidràulica que el torrent del barranc de Tordó aporta al riu Fred. Als vessants hi
abunden les tarteres. El barranc, al estar orientat al nord és més fred i pateix més pluges,
fenomen que es reprodueix típicament a tot el Pirineu.

La esllavissada rotacional
Es tracta, com s’ha comentat anteriorment d’una esllavissada rotacional. A la cicatriu
s’observa que ha crescut vegetació d’arbust i algun arbre jove d’uns 2 m d’altura (veure
figura 4.2). A més s’observen marques d’erosió superficial, conseqüència de l’efecte
que produeix la xarxa de drenatge local. Aquestes dades ens indiquen que el moviment
és relativament antic. El contorn de la massa mobilitzada és bastant nítid i la vegetació
abans mencionada apareix fins a aquest contorn el que voldria dir que no hi ha hagut
reactivacions d’aquest moviment. La pista rural travessa el moviment i, a simple vista,
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no s’han trobat esquerdes a la pista que indiquin que aquest tram hagi patit moviments,
és a dir, que la pista forestal es va crear a posteriori del fenomen d’inestabilitat. Prop de
la cresta de la cicatriu hi apareixen grans blocs que, en apariència, es troben en precàries
condicions d’estabilitat
Figura 4.2. Vista de la cicatriu de l’esllavissada rotacional que condiciona la
morfologia del Barranc de Tordó. S’observa com ens trobem al punt gairebé més alt de
la vall, el que explica que es consideri conca de primer ordre

Els corrents d’arrossegalls
En aquest apartat es descriu la morfologia de les dues cicatrius més importants que
apareixen al barranc de Tordó i pertanyen als dos episodis més destacables de corrents
d’arrossegalls ocorreguts.
Figura 4.3. Aspecte de la vall on es troba el Barranc de Tordó, just on es troben les
cicatrius dels corrents d’arrossegalls. S’observa la morfologia ovalada però amb
vessants de forts pendents.
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La cicatriu E, d’orientació NE, és la més gran de les dues (veure figures 4.4.) i en ella hi
apareix vegetació d’arbust i algun petit arbre a la superfície de lliscament, a l’oest està
limitada parcialment pel substrat, amb l’anticlinal abans mencionat, i a l’est el segon
corrent d’arrossegalls talla la part baixa de la cicatriu.
Figura 4.4. Imatges del corrent d’arrossegalls més gran. a) La primera imatge s’ha
realitzat des de dins de la cicatriu. S’hi observa a la part central dipòsits del petit
torrent que travessa la superfície de lliscament. b) A la segona imatge hi apareixen els
dos principals moviments. El més gran és el més proper
a)

b)

Per la part central de la capçalera de la cicatriu hi travessa un dels petits torrents que
alimenten el barranc i que erosiona el fons de la superfície de lliscament del corrent
d’arrossegalls.
La segona cicatriu, és la més recent, indicat per l’absència de vegetació a la superfície
de lliscament i per que erosiona la superfície del corrent d’arrossegalls anterior (veure
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figura 4.6 i 4.7. La seva orientació te una component més nord que la del primer, és a
dir, NNE. L’esdeveniment va tenir lloc abans del juliol del 1993, ja que a la fotografia
aèria (figura 4.11) ja hi apareix. Raquel García (2004) va estudiar la edat dendrològica
d’aquest corrent d’arrossegalls i va concloure que és posterior al 1993. No s’ha de
confondre la edat real amb l’edat dendrològica, ja que aquesta última correspondria al
moment que comença a créixer la vegetació.
Figura 4.6. Imatge de la cicatriu d’estudi. Cicatriu amb carència de vegetació i tallant
el corrent d’arrossegalls que hi ha a l’esquerra aigües avall

Recollida de la mostra BT2

Recollida de la mostra BT1

Tal i com passa a la cicatriu de l’esllavissada rotacional, a les cicatrius d’aquests
corrents d’arrossegalls, prop de les crestes, hi apareixen nombrosos blocs (veure figures
4.6 i 4.7), en aquest últim, en concret hi reposa un gran bloc de dimensions mètriques
que, si observem la fotografia aèria del 1993 apreciarem que des que es va produir
l’esdeveniment inestable el gran bloc roman quiet en unes condicions que aparentment
serien inestables.
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Figura 4.7. Vista de la part alta de la cicatriu del corrent d’arrossegalls en estudi.
Aquesta fotografia ens dóna una idea del volum de material esllavissat, o, si més no, de
la profunditat de la superfície de lliscament. Darrera, la cicatriu més gran.

Figura 4.8. Novament, la cicatriu en qüestió. Al centre de la cicatriu hi observem la
part més fina del dipòsit, el material esllavissat

La observació acurada de la superfície de lliscament ens revela que el col·luvió conté
material de totes les mides des de blocs d’ordre mètric fins a llim, i fins i tot es podria
dir que conté argila. No existeix estructura interna ja que els blocs estan ubicats dins de
la matriu sorrenca i llimosa sense ordre aparent.
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Figura 4.10. Imatge dels diferents dipòsits de corrents d’arrossegalls trobats al baixar
pel barranc

Del treball de camp també s’ha confeccionat l’anterior l’apartat 3.3 on s’hi fa una breu
descripció geològica del barranc de Tordó amb els afloraments observats.

4.3. TREBALL DE GABINET
El treball de gabinet consta de dos parts generals. La primera és una fotointerpretació
realitzada a partir d’ampliacions de fotografies aèries de la zona a una escala
aproximada 1:2200, facilitades per l’ICC. La fotointerpretació ajuda a concretar les
superfícies de trencada. La segona feina realitzada és un anàlisi topogràfic mitjançant el
mapa topogràfic de l’Alt Urgell a escala 1:5000, en format digital, facilitat també per
l’ICC.
4.3.1. Fotointerpretació
La figura 4.11 és una de les dues ampliacions realitzades de les fotografies aèries amb
les quals s’ha treballat. La figura 4.12 representa la fotointerpretació realitzada solapada
amb l’ortofotomapa obtingut també de l’ICC. Notar que s’ha hagut de realitzar una
correcció ja que la fotografia aèria provoca una distorsió angular respecte al pla
horitzontal.
S’ha cregut convenient representar formes de referència com la pista forestal. Els
moviments de massa representats son els més importants, tant per la dimensió dels
mateixos com per la seva influència en la morfologia del barranc.
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Figura 4.11. Ampliació de la fotografia aèria del barranc de Tordó, a escala
aproximada 1:2200, (ICC)
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Figura 4.12. Fotointerpretació integrada al ortofotomapa (ICC)
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4.3.2. Anàlisi topogràfic
Es descriu el barranc amb dades concretes gràcies al mapa topogràfic de l’Alt Urgell
facilitat per ICC a escala 1:5000.
La part alta de la conca denominada “El Sauló” està limitada per vessants bastant
escarpats amb uns pendents mitjans que varien entre 20º i 35º. El pendent mitjà del fons
del barranc de Tordó és de 12,5º, mentre que els vessants que el delimiten posseeixen
pendents entre 30º i 35º.
L’inici de la cicatriu corresponent a l’esllavissada rotacional es troba a una cota
aproximada de 1700 m nmm, respecte el sostre de l’orografia local, que es troba a 2089
m d’altura. La distancia màxima recorreguda pel material es d’uns 75 a 80 m. El
pendent mig de la zona d’escarpament és de 40º.
Respecte a la cicatriu del corrent d’arrossegalls petit comentar que el pendent mitjà de la
zona de sortida del material mobilitzat també és de 40º. Aquest pendent correspon als
primers 40 m des de l’escarpament. A partir d’aquí el pendent es suavitza trobant un
pendent mig de 33º els següents 45 m i de 28º els següents 55 m. El fons del barranc és
ampli, amb un ample mig de 700 metres, tot i que es fa estret, tal i com s’explica en
l’apartat 4.1, fins els 100 metres a la part més baixa, a la confluència amb el riu Fred
La superfície total de la conca és de 2,11 km2 i està format per 2 subconques. Una
subconca principal d’orientació N-S i que inclou quasi la totalitat de l’àrea de la conca
amb una extensió de 1,65 km2. La segona subconca, Clot de Casalí, de 0,46 km2, es
situa al SE de la principal i està drenada per un torrent d’uns 1400 metres de longitud.
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Figura 4.13. Fotointerpretació solapada amb el mapa topogràfic (ICC)
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Estimació d’àrees i volums
Gràcies a la fotointerpretació solapada amb la topografia a l’AUTOCAD s’han efectuat
els amidaments que apareixen a la taula 4.1.
Les àrees s’han estimat solapant la fotointerpretació amb el mapa topogràfic utilitzant
l’AUTOCAD i el volum s’ha estimat aproximant seccions triangulars de base l’ample
obtingut amb el mapa en planta i d’altura, o profunditat en aquest cas, la trobada
realitzant els talls longitudinal i transversal (veure figures 4.14, 4.15 i 4.16).
El procediment escollit per estimar el volum mobilitzat és senzill.
Un cop es solapa l’àrea afectada pel corrent d’arrossegalls, es mesura amb
l’AUTOCAD. Es dibuixen els talls transversals i el longitudinal. Els dos perfils
longitudinals corresponen, un al centre del moviment, el que ens donaria la cota més
baixa, i el segon correspon a la projecció ortogonal sobre el primer del costat esquerre,
mirant aigües a baix. Els resultats obtinguts apareixen a la taula 4.1.
Figura 4.14. Talls topogràfics realitzats per estimar àrees i volums esllavissats. Vista
en planta. Escala aproximada 1:2000
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Figura 4.16. Tall longitudinal, a escala aproximada 1:1500, on s’hi aprecia dos perfils,
l’actual és l’inferior (en línia continua) i la projecció ortogonal del costat esquerre de
la cicatriu (mirant aigües a baix, en línia discontinua). Les alçades que apareixen
representen les que hi correspondrien als diferents talls transversals de la figura
anterior
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Figura 4.15. Talls transversals que corresponen als de la figura anterior, a escala
aproximada 1:2000
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Amb els perfils dibuixats, els amples i les profunditats suposades aproximem el volum a
una geometria com la que es mostra a la figura 4.17.
Figura 4.17. Geometries per estimar el volum suposant la projecció ortogonal del
costat esquerre del corrent d’arrossegalls sobre el perfil longitudinal actual. a)
Correspon als primers 17.6 m de corrent que no es pot apreciar als talls transversals.
b) Geometria de la massa majoritària
a)

4,75 m
V = 1380 m

b)

El volum total mobilitzat resulta de la suma de les dues geometries de la figura 4.17
(veure taula 4.1)
.
Respecte l’esllavissada rotacional i el corrent d’arrossegalls de majors dimensions que
es troba a l’oest, s’han procedit anàlogament per estimar les àrees afectades i el volum
mobilitzat. A la taula 4.1 es resumeix els resultats d’aquest procediment.
Taula 4.1. Recull dels amidaments estimats dels 3 moviments importants ocorreguts al
barranc de Tordó
INESTABILITATS
àrea (m2)
Esllavissada rotacional
50200
Corrent d'arrossegalls gran
3700
Corrent d'arrossegalls petit
1670

volum (m3)
670000
7000
3200

Els volums estimats dels dos primers moviments estan més subjectes a error ja que no
s'han estudiat en detall. Caldria fer talls longitudinals i transversals. Al no ser objecte
central d'estudi s'ha cregut suficient donar un ordre de magnitud.
Respecte el corrent d'arrossegalls estudiat el volum estimat és molt major al que va
aproximar Raquel García (2004). Es creu que una estimació d'un volum a partir d'una
cartografia del dipòsit sense tenir en compte la zona de sortida pot també induir a error,
essent possible que aquest dipòsit hagi sigut erosionat a causa de la dinàmica torrencial
del barranc.
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