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1.1 INTRODUCCIÓ  

A les zones amb presència de doms o diapirs salins se solen produir moviments 
verticals del terreny. Per una banda, els fenòmens d’halocinesi de la massa de sal 
poden provocar aixecaments. Per altra banda, la infiltració de l’aigua de pluja o del riu 
pot provocar la dissolució de la sal que es troba a poca profunditat, i per tant, en 
aquests casos els moviments que s’observen en superfície són assentaments graduals 
o bé col·lapses sobtats. 

L’existència de materials salins a poca profunditat ha afavorit l’establiment 
d’explotacions mineres. Aquestes han donat lloc a moviments en superfície degut al 
tancament progressiu de les galeries d’extracció de mineral, o bé, a l’esfondrament 
d’aquestes. Aquests tipus de moviments solen ser subsidències, la magnitud de les 
quals sol disminuir amb la profunditat on es produeix l’extracció i el temps 
transcorregut des de l’inici d’aquesta.  

Donat que els moviments en superfície són font de problemes en zones urbanes, les 
àrees que reuneixen les característiques anteriors solen ser motiu d’estudi. En 
qualsevol cas, el coneixement i previsió de l’evolució de la deformació de la superfície 
del terreny a les zones mineres és molt complex.  

Existeixen diverses tècniques per mesurar les deformacions de la superfície del 
terreny. Les tècniques clàssiques de mesura, com pot ser l’anivellació topogràfica, 
obliguen a discretitzar el territori en una sèrie de punts representatius, en els quals 
posteriorment, es prenen les mesures. Si la localització d’aquests punts de control no 
es fa tenint en compte l’abast i evolució de la zona afectada, es pot perdre molta 
informació. A més a més, aquests mètodes requereixen molt treball de camp, ja que 
les dades corresponen al període en el qual s’han estat recollint les mesures.  

Recentment hi ha hagut un notable desenvolupament dels sensors remots, que ha 
donat lloc a la possibilitat de mesurar moviments de la superfície del terreny, en grans 
extensions de territori de forma més econòmica i sense necessitat de treball de camp. 
Aquí s’inclouen les tècniques d’interferometria radar, en particular la interferometria 
diferencial (DInSAR). Les tècniques de DInSAR es basen en partir d’imatges 
complexes SLC (SLC: Single Look Complex) enregistrades per satèl·lits que disposen 
d’un radar (SAR) per obtenir dades dels moviments enregistrats durant el temps que 
cobreixen les imatges en el terreny sobre el que s’han adquirit. 

Existeixen alguns estudis recents realitzats amb DInSAR en àrees mineres per 
detectar subsidències. Un cas és la ciutat de La Unión (Ref:[1]), a Múrcia. Aquesta 
està situada dins d'una zona d’extracció de minerals metàl·lics que s'ha explotat des 
del període romà. Aquesta explotació històrica ha deixat enrere una alta concentració 
de galeries subterrànies abandonades. L’esfondrament d’algunes d’aquestes galeries 
el maig del 1998 va comportar fenòmens de subsidència en superfície. Els mapes de 
deformació derivats de DInSAR han permès descobrir l’ordre dels moviments (0,7 
cm/any) i controlar els diferents processos de deformació que afecten unes quantes 
localitzacions dins de l'àrea d’estudi.  

Una altra zona minera on s’ha aplicat la tècnica DInSAR és el poble de Sallent 
(Ref:[2]). En aquest cas la tendència que s’observa és una subsidència constant 
d’aproximadament 2 cm/any. Els moviments es situen sobre el barri de l’Estació i 
s’atribueixen a les galeries mal segellades d’una antiga mina de potassa situada a 250 
m de profunditat. A principis dels 90 ja es van començar a detectar les primeres 
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conseqüències d’aquests enfonsaments sobre algunes de les vivendes, fins que a 
mitjans del 2004 alguns dels veïns es varen veure obligats a abandonar el barri.  

La cavidad sobre la que se construyó el barrio de la Estació 
de Sallent corre riesgo de colapso 

La Generalitat advierte de que el peligro de hundimiento no es inminente  

ENRIC BADIA - Manresa -. El barrio de la Estació de Sallent (Bages) está afectado en su 
totalidad por un lento proceso de hundimiento y existe un riesgo, no inminente, de colapso en 
el interior de la gran cavidad que se ha creado en una mina de potasa abandonada del subsuelo. 
Un hundimiento de la oquedad tendría graves repercusiones en la superficie, ya que en el barrio 
viven unas 300 familias, según ha explicado a este periódico el secretario de Vivienda de la 
Generalitat, Ricard Fernández. La Administración catalana tiene como objetivo desalojar a 
todos los habitantes del barrio, para lo que busca terrenos en los que construir viviendas para 
los desalojados de la Estació. 

Figura 1-1 Titular d’un article publicat a El País el 6 de març del 2005 

En aquesta tesina s’ha triat la zona del poble de Súria per a realitzar un estudi de 
moviments aplicant la tècnica de la interferometria radar. És una àrea on la possibilitat 
d’observar canvis en la superfície del terreny és gran, degut a que hi ha una explotació 
minera de sal potàssica associada a un dom salí. A més a més, té unes 
característiques molt semblants a la del cas de Sallent, ja que són àrees molt properes 
(separades uns 13 km). S’ha de dir que abans d’iniciar aquest estudi no disposàvem 
de coneixement de les zones afectades pels moviments ni la seva magnitud. 

La tesina està organitzada en els capítols següents 1) capítol introductori; 2) síntesi 
geològica de la zona d’estudi; 3) recull de la història de la mineria a Súria; 4) 
fonaments de la interferometria radar; 5) anàlisi i interpretació dels resultats; 6) 
conclusions i referències.  

1.2 OBJECTIUS 

Els objectius d’aquesta tesina són els següents: 

• Es pretén estudiar les característiques i magnitud dels moviments de la 
superfície del terreny de la zona de Súria. 

• Discutir el possible origen d’aquests moviments.  

• Avaluar les possibilitats de la interferometria radar com a tècnica d’auscultació i 
seguiment dels moviments. 

El mètode de treball seguit per tal d’arribar als objectius proposats és el següent: 

L’aplicació de la tècnica DInSAR ha consistit en processar un total de 50 imatges SLC, 
enregistrades des del 4 d’agost del 1995 fins el 14 de desembre del 2007 pels satèl·lits 
ERS-2 i ENVISAT, subministrades per l’Agència Espacial Europea (ESA) al 
Departament de la Teoria del Senyal i la Comunicació de la UPC. Imposant algunes 
restriccions, s’han pogut generar 120 interferogrames (combinacions de dues imatges 
SLC). Es treballa amb la fase de la senyal rebuda, de la qual se n’extreu la component 
corresponent a la deformació del terreny. És un procés llarg, en el qual intervenen 
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moltes variables. Una part molt importat consisteix en elegir correctament les 
restriccions de coherència a imposar, equivalent a la qualitat mínima admesa de la 
fase interferomètrica, per tal d’obtenir uns resultats més o menys fiables. Aquest 
mètode està en evolució contínua, i degut a que encara no està suficientment adaptat 
per treballar en zones poc urbanes, com és el cas estudiat, durant el temps en el que 
s’ha estat treballant ha variat alguna part del processament. Per acabar aquesta part, 
ha calgut representar gràficament els resultats per tal d’identificar les zones amb 
moviment i la magnitud d’aquests. És important analitzar detalladament les àrees 
urbanes que es puguin veure afectades per algun tipus de deformació. 

Per completar l’estudi de moviments en superfície, també s’ha realitzat treball de 
camp, per tal de detectar deformacions brusques del terreny, les quals no són 
observables amb la tècnica DInSAR.  

Per altra banda, s’ha realitzat una síntesi geològica completa de l’àrea d’estudi. Aquest 
fet implica estudiar tant la història geològica, com la tectònica i la litoestratigrafia 
general, i particularitzar-les per a la zona estudiada, amb el treball de camp que això 
comporta. S’ha posat especial interès en l’estudi de les roques evaporítiques, ja que 
l’existència d’un dom salí va molt lligat a possibles deformacions en superfície. La 
següent tasca ha estat la interpretació d’una sèrie de 13 sondejos en els quals s’han 
identificat les diferents formacions litològiques que els formen. Finalment, s’han traçat 
4 perfils geològics unint les característiques dels sondejos anteriors i tenint en compte 
les diferents estructures geològiques de la zona. Tot aquest treball serveix per tenir un 
coneixement més ampli de la geometria del dom salí i de la profunditat a la qual es 
troba la sal. 

Amb els resultats obtinguts amb DInSAR de les deformacions superficials, juntament 
amb el treball de camp i amb el coneixement de la profunditat a la qual es troben les 
evaporites, s’ha intentat relacionar els moviments amb la situació de la sal. 

Paral·lelament, amb informació facilitada per l’actual empresa minera, Iberpotash S.A., 
s’ha fet una síntesi de quina ha estat la història minera a Súria i com ha anat 
evolucionant. També s’han situant les diferents zones d’explotació, així com els 
mètodes emprats en l’extracció del mineral. 

Una vegada s’ha arribat en aquest punt de l’estudi, ja es tenen els coneixements 
necessaris per trobar les possibles causes dels moviments observats en superfície. En 
aquesta part és on s’avalua si la explotació minera és un dels orígens clars de les 
deformacions, o bé són processos naturals els que les provoquen. Alhora s’intenten 
preveure alguns comportaments a llarg termini. 

Per acabar amb l’anàlisi de les deformacions, s’han contrastat els resultats amb 
diferents treballs realitzats en l’àrea d’estudi. Aquesta informació ha estat facilitada per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, l’empresa Iberpotash S.A. i l’empresa Belfil S.A.. 
Aquest estudi comparatiu ens ha permès validar les deformacions detectades amb el 
mètode DInSAR. En aquesta part de la comparació de moviments detectats amb altres 
tècniques, també s’ha realitzat treball de camp per identificar evidències de moviments 
en superfície. 

Finalment, s’ha avaluat la tècnica de la interferometria radar des del punt de vista de la 
seva aplicació en la detecció de deformacions superficials i moviments del terreny, 
tenint en compte l’experiència viscuda durant tot el processament. S’ha intentat trobar 
els avantatges i inconvenients d’aquesta respecte d’altres tècniques clàssiques de 
mesura moviments del terreny. 
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2.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest primer capítol de la tesina es presenta una síntesi geològica completa de la 
zona d’estudi. Per aquest motiu, es divideix en diferents parts. 

En primer lloc es situa geogràficament el poble de Súria dins de Catalunya, i es fa una 
breu descripció del relleu que s’hi pot trobar. 

En segon lloc hi ha un apartat de litoestratigrafia, on es defineixen les diferents 
formacions que es troben a la zona, tant en superfície com en profunditat, i es realitza 
una descripció dels materials de les quals estan formades. En aquest apartat es dóna 
especial importància a la Formació de Cardona, que es correspon a les diferents fàcies 
evaporítiques que explota la mina de Súria. 

Seguidament, s’identifiquen les diferents estructures geològiques que caracteritzen 
l’àrea d’estudi, emmarcades dins la tectònica regional i acompanyades per fotografies 
de diferents afloraments. 

A continuació hi ha una descripció dels principals processos geològics que intervenen 
en la zona, com són el diapirisme, la subsidència, les bòfies i l’erosió. Els dos primers 
van directament lligats a la presència de les sals.  

En el següent aparta es detalla la història geològica, on s’explica la relació que hi ha 
entre fenòmens d’àmbit local, com és la formació del dom salí, i els grans 
esdeveniments d’influència regionals molt més extensos i generals, com és la orogènia 
alpina o formació dels Pirineus. 

Finalment, es dóna una breu pinzellada de la hidrogeologia de la zona.  

2.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA  

El poble de Súria està situat al bell mig de Catalunya, a 
la Catalunya Central. El municipi, de 2.354 hectàrees 
forma part, políticament, de la comarca del Bages 
(Veure Figura 2-1). Limita al nord amb el terme de 
Navàs, a l’est amb el terme de Castellnou de Bages, al 
sud amb el terme de Callús, i a l’oest amb el terme de 
St. Mateu de Bages. 

Es troba a la zona de muntanya mitjana que domina cap 
al nord de la comarca, per sobre del pla de Bages. 
Ocupa una vall allargassada (veure Figures 2-2 i 2-3) 
que segueix els eixos del Cardener i la riera del Tordell. 

Està situat entre la Serra de Castelladral (al nord), de Castelltallat (a l’oest), i la Serra 
de Castellnou de Bages (a l’est). Els cims culminants dins del terme d’aquest conjunt 
orogràfic són, al nord, Sant Salvador del Quer (515 m); al sud-est, Puig-alter (524 m); 
al centre, la Serra del Puig de Sanç (516 m); i al sud-oest, la Serra de Costafreda (590 
m).  

Súria té un clima mediterrani-continental sec, amb pluges irregulars i temperatures 
contrastades de l’estiu a l'hivern. La vegetació predominant és el bosc de pi blanc, que 
van ser plantats en les antigues vinyes després de la fil·loxera. També trobem zones 
de matollar amb algunes alzines i a la riba del Cardener, un important bosc de ribera. 

Situació cartogràfica 
al centre del poble: 

AltitudAltitudAltitudAltitud: 281’17 m 

LatitudLatitudLatitudLatitud: 41º51’ nord 

LongitudLongitudLongitudLongitud: 1º46’51’’ est  
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Bona part dels boscos que envolten el poble, però, es van veure totalment cremats 
durant l’incendi del 1994 i actualment comencen a recuperar-se. 

 
Figura 2-1 Situació de Súria al Bages.(Ref [3]) 

 

Figura 2-2 Situació de la localitat de Súria dins del mapa de la xarxa viària i topogràfic. (Font ICC) 
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Figura 2-3 Mapa topogràfic detallat de la zona de Súria. (Font ICC) 
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La carretera principal que travessa Súria és la C-55, que va d’Abrera a Solsona. El 
nucli urbà es troba al km.14 d’aquesta carretera i, per tal d’arribar-hi, ens hem de 
desviar al trencall de la variant. 

2.3 LES ROQUES EVAPORÍTIQUES 

Començarem parlant de què són les roques evaporítiques i amb quines condicions es 
formen, ja que són molt importants dins del context en que ens trobem. 

Les roques evaporítiques són les principals roques químiques, és a dir, formades per 
precipitació química directa dels components minerals. Solen formar-se a partir d’aigua 
de mar (com en el nostre cas), però també existeixen evaporites continentals formades 
en llacs salats o en regions desèrtiques que s’inunden esporàdicament. S’originen, per 
tant, com a conseqüència de l’evaporació d’aigües que contenen una concentració 
abundant de sals en dissolució. En arribar, per evaporació, al nivell de saturació de les 
sals corresponents, es produeix la precipitació del mineral que forma el compost. 
Normalment es produeixen precipitacions successives: en un primer moment 
precipiten les sals menys solubles, i quan augmenta la concentració van precipitant les 
més solubles. 

Perquè es pugui produir la concentració de les sals que provoqui la saturació, ha de 
donar-se un mecanisme que afavoreixi l’evaporació de l’aigua en grans quantitats, i 
sense comunicació amb el mar que renovi l’aigua amb la menor concentració. Això es 
produeix en un tipus determinat de medis sedimentaris: les albuferes, en les quals 
existeix un braç de mar individualitzat del mateix per una barra de sorra, que permet 
ocasionalment el pas de l’aigua, però la aïlla durant llargs períodes de temps. En 
aquestes condicions, i sota una forta insolació, l’aigua s’evapora, augmentant 
progressivament la concentració en sals, fins que durant una tempesta o una plenamar 
especialment intensa torna a introduir aigua de mar a la conca, reiniciant el procés. 

En qualsevol cas, el contingut mig en sals dels mars i oceans permet establir la 
naturalesa de les sals que precipiten a partir de l’aigua de mar: en primer lloc s’arriba a 
la saturació del sulfat càlcic, que és el menys soluble, així que seran el guix o anhidrita 
els primers minerals a precipitar. A continuació es produeix la saturació en clorur sòdic, 
produint-se la precipitació d’halita. Finalment precipiten els clorurs de potassi i magnesi 
(silvina, carnal·lita...), que són els més solubles. Sovint aquests minerals apareixen 
constituint capes dintre de les formacions evaporítiques, amb guix a les capes de 
base, halita en les intermèdies, i sals potàssiques i magnèsiques a les capes 
superiors. 

Sobre aquest model general, en cada conca concreta sol donar-se un predomini d’uns 
o altres minerals: en alguns casos serà el guix (sovint acompanyat de anhidrita) el 
mineral majoritari, el que permet la seva explotació, en uns altres, el clorur sòdic [halita 
(NaCl)], i en uns altres, els clorurs de potassi i magnesi [silvina (KCl), carnal·lita 
(KMgCl3 • 6 H2O), com a més importants].  

Aquest últim tipus constitueix els jaciments de major valor econòmic els denominats 
jaciments potàssics, dels quals s’extreuen les sals potàssiques o "potasses", el cas de 
Súria n’és un exemple. Perquè es formin aquest tipus de jaciments, es requereixen 
condicions geològiques i climàtiques molt extremes: conques relativament profundes, 
d’ambient marí confinat, i sotmeses a condicions climàtiques de gran aridesa.  
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A continuació presentem un exemple gràfic (Figura 2-4) de tot el procés explicat 
anteriorment. També està representada la posterior colmatació de la conca, en el 
nostre cas corresponen a les formacions estudiades a continuació, d’origen continental 
(Formació de Barbastre, Complex Lacustre de Sanaüja i Formació Artés). 

 

Figura 2-4 Procés de formació de les diferents fàcies evaporítiques i la final colmatació de la conca per 
materials detrítics d’origen continental. (Ref:[4]) 

Figura 2-5 Petit glossari de la sal 

*PETIT GLOSSARIPETIT GLOSSARIPETIT GLOSSARIPETIT GLOSSARI* 

• Halita Halita Halita Halita ≡ Sal gemma Sal gemma Sal gemma Sal gemma ≡     Sal comunaSal comunaSal comunaSal comuna    � Clorur 

de sodi, NaCl. 

• SilvinitaSilvinitaSilvinitaSilvinita    � Roca formada per silvita, Clorur de 

potassi, KCl 

• Carnal�litaCarnal�litaCarnal�litaCarnal�lita    � Clorur de magnesi i de potassi 

hidratat, KMgCl3�6H2O 

• Sal vella o de murSal vella o de murSal vella o de murSal vella o de mur    � Halita gris sense o amb 

pocs insolubles. Primera sal que precipita. 

• Sal brutaSal brutaSal brutaSal bruta � Halita acolorida 

• Sal de sostreSal de sostreSal de sostreSal de sostre    o joveo joveo joveo jove    � Halita. Última sal que 

precipita, la que es troba a les capes més 
superiors. 
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2.4 HISTÒRIA GEOLÒGICA  

(Ref: [5], [6], [7], [8]) 

Si de debò volem analitzar el més important del relleu actual i la geologia de Súria, en 
tenim prou fixant-nos en els últims 70 Ma. 

Ens desplacem a finals del Cretaci. Existia un mar anomenat Tethis que separava les 
masses continentals africanes de les euroasiàtiques. Àfrica va començar a desplaçar-
se cap al nord. La microplaca Ibèrica, on hi trobem Catalunya i Súria, formava part de 
la placa Africana i es trobava al front d’aquest desplaçament, que s’acostava cada 
vegada més a la placa Europea. 

Fa 65 Ma. les dues plaques van col·lidir finalment, ocasionant grans esforços 
compressius i començant el procés de formació de les serralades Alpines. Aquest 
procés va durar milions d’anys. Les crestes de les estructures geològiques que es van 
formar, afloraven a la superfície del mar formant petites illes alineades que s’anaven 
desenvolupant, creixent i unint-se fins a formar grans cadenes muntanyoses.   

El xoc es va iniciar a la regió catalana i va sorgir, en primer lloc, el Massís Catalano-
Balear, que ocupava l’actual mar Catalano-Balear. Seguidament van començar a 
desenvolupar-se els Pirineus (d’est a oest) i el Massís Ibèric (al sud). 

En aquests moments, fa entre 42 i 35 Ma (en l'Eocè mitjà majoritàriament), Súria es 
trobava a la conca d’avantpaís sudpirinenca o de l’Ebre que s’havia format al peu dels 
Pirineus, del Massís Catalano-Balear i del Massís Ibèric. Era una zona deprimida, 
coberta per l’aigua de l’Oceà Atlàntic, que entrava formant un golf. A la conca, s’hi 
acumulaven sediments de les tres formacions. Aquests, portats en grans quantitats a 
causa de la joventut de les muntanyes, es sedimentaven als deltes dels rius. Els 
materials més grossos (conglomerats) es van quedar a les planes deltaiques formant 
les actuals serres de Montserrat o la Mola (que llavors estaven a la línia de la costa). 
Radialment a aquests, es van dipositar els materials detrítics de granulometria més 
fina. 

A mesura que el procés de formació dels Pirineus avançava, el golf cada vegada 
quedava més aïllat de l’Oceà Atlàntic i perdia profunditat (Figura2-6). 

La microplaca es trobava molt més al sud que actualment, al tròpic, i per consegüent 
tenia un clima tropical, més sec i càlid. L’evaporació a la conca era molt intensa. 
L’aigua eliminada per l’evaporació era reposada amb aigua del mar obert que, al ser 
marina, portava sals en dissolució. El golf funcionava com una trampa per a les sals. 
L’evaporació augmentava la concentració de les sals i, per tant, la densitat de l’aigua, 
que tenia més dificultats per sortir al mar obert.  
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Figura 2-6 Procés de tancament del golf fa entre 42 i 35 Ma. (Ref: [8]). 

A l’Eocè superior la Conca de l’Ebre ja era un mar totalment tancat. L’evaporació va 
continuar sent molt intensa, fins que les aigües van quedar saturades. El procés de 
saturació va començar fa uns 40 Ma. Els materials evaporítics (sals i guixos)  
s’acumulaven de forma contínua sobretot al centre de la conca. Aquests materials són 
els que actualment explota la mina de Súria. 

Després del període de precipitació de sals i la retirada final del mar Cantàbric (fa uns 
35 Ma.) la conca formava part d'una conca continental amb cursos fluvials que van 
deixar una important sedimentació de roques detrítiques com les lutites i gresos. En 
particular, Súria va quedar coberta encara per llacs i llacunes. En aquest ambient s’hi 
van dipositar calcàries, gresos, margues, guixos,... (que van cobrir les sals) i que 
podem veure actualment arreu del municipi de Súria. 

Després de la sedimentació dels materials paleògens i fins el Miocè mitjà (fa entre 16.5 
i 11.2 Ma.), la influència del continu plegament dels Pirineus va originà alguns 
plegaments anticlinals (estrets i en part fallats) separats per amplis i suaus sinclinals. 
En alguns nuclis dels anticlinals es va produir la intrusió diapírica dels materials 
evaporítics subjacents. Aquests, aprofitant la seva gran plasticitat, han anat plegant i 
aixecant encara més els materials de recobriment. En el cas del diapir de Cardona ha 
aconseguit sortir fins la superfície, en canvi el de Súria no. 

Finalment, fa aproximadament uns 30 Ma., el procés d’orogènia Alpina es va acabar. 
Va començar la fase post-orogènica alpina, amb esforços tensionals. Fa uns 13 Ma. 
(Miocè mitjà) el Massís Catalano-Balear es va enfonsar per un sistema de falles 
directes i va passar a formar part del mar Mediterrani, que ja començava a assemblar-
se al seu aspecte actual. Al mateix temps, la corresponent conca de l'Ebre (Súria en 
formava part) va patir un aixecament i conseqüentment un intens buidat erosiu. A més 
a més, al llarg de la costa catalana també van aparèixer diverses falles, de direcció 
NO-SE per la distensió dels Pirineus. 

A causa de la depressió del massís, els cursos van canviar de sentit per desembocar, 
com ho fan actualment, al Mediterrani. Van fer-ho seguint el traçat de les falles 
formades a Catalunya. Així doncs, es van començar a delimitar els nous cursos dels 
rius, i van aparèixer el Cardener i el Llobregat. Aquests rius, a causa dels canvis del 
curs i del nivell del riu van deixar, i encara deixen, la seva càrrega de sediments per 
allà on passen, formant terrasses fluvials arreu i a Súria fins l’actualitat.  
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La resistència desigual dels diferents estrats ha permès a l'erosió el modelat de relleus 
destacats en les zones in la roca és coherent i resistent, com és el cas de les 
muntanyes de Montserrat, front les zones deprimides, amb predomini de materials 
fàcilment erosionables.  

  

  

 

Gresos i lutites continentals d’Artés 

Evaporites de Cardona 

Gresos, margues i calcària 

Conglomerats deltaics i conglomerats de Montserrat i Sant Llorenç del Munt 

Roques anteriors a l’Eocè 

Figura 2-7 (1) Eocè Mitjà ; (2) Eocè Superior; (3) Oligocè; (4) Miocè; (5) Actualitat (Ref: [8]) 
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2.4.1 Síntesi de la història geològica 
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Els nous rius, el vent, la pluja i, en 
general, tots el fenòmens geològics 
externs, modelen el relleu 
contínuament. 

A causa dels canvis continus del 
curs i del nivell del riu es formen les 
terrasses fluvials arreu de Súria. 
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Comença la fase post-orogènica 
alpina, amb esforços de distensió. El 
Massís Catalano-Balear s’enfonsa 
per un sistema de falles directes i 
passa a formar part del mar 
Mediterrani. Els rius canvien de 
sentit per desembocar, com ho fan 
actualment, al Mediterrani.  

Es comença a delimitar els cursos 
dels actuals rius, com el Cardener i 
el Llobregat. 
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Els Pirineus continuen 
desenvolupant-se cap al Sud. 

Súria rep la influència d’aquests 
esforços i, al trobar-se amb el 
massís Catalano-Balear de barrera, 
es produeixen els principals 
sistemes d’encavalcaments i falles 
inverses. 

Després de la precipitació de les 
sals, encara resten llacs i llacunes 
als peus dels Pirineus i del Massís 
Catalano-Balear. 

L’evaporació continua. 

A Súria es dipositen calcàries, 
gresos, margues, guixos,...que 
cobreixen les sals. 

E
O

C
È

 

A causa del clima tropical, el mar de 
la conca es va evaporant i aïllant del 
mar Cantàbric, fins que queda 
totalment estancat. 

El mar s’evapora molt fortament fins 
a saturar-se. Primer els guixos i 
després les sals, precipiten, entre 
altres llocs, a la conca de Cardona. 

A Súria, hi trobem part d’aquesta 
formació. 

Es continuen aixecant el Pirineus i el 
Massís Catalano-Balear, els rius 
dels quals desemboquen a la conca 
de l’Ebre, que és un golf del mar 
Cantàbric. 

Súria es troba al centre de la conca, 
i rep sediments de granulometria 
fina. Montserrat i la Mola, a les 
planes deltaiques, es formen a partir 
dels conglomerats dels rius que hi 
arriben. 
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Inici de l’orogènia alpina, a causa de 
la col·lisió entre la península Ibèrica 
i la placa europea. 

El territori que avui és Súria es troba 
a la conca d’avantpaís, anomenada 
de l’Ebre, que es comença a formar 
al peu sud dels futurs Pirineus. 

Taula 2-1 Resum dels esdeveniments més importants en la història geològica de Súria. 

2.5 TECTÒNICA REGIONAL  

Dins del context de la formació alpina, Súria es troba a la conca d’avantpaís 
Sudpirinenca, anomenada Conca de l’Ebre. La Conca de l’Ebre (veure Figura 2-8) té 
una geometria triangular i està situada entre els mantells dels Pirineus al nord, les 
serralades costeres al sud-est i la cadena Ibèrica al sud-oest. En diferenciem dues 
parts principals: l’occidental i l’oriental. La part oriental o avantpaís plegat, 
corresponent a la zona de Súria, conté un conjunt d’estructures (plecs i 
encavalcaments). La propagació de la deformació alpina cap a l’avantpaís és la 
responsable de part d’aquesta deformació. 

 

Figura 2-8 Esquema estructural de la part NE de la península ibèrica amb el Pirineu, la Cadena Costera 
Catalana (CCC a la figura)i la Cadena Ibèrica, que formen els marges de la conca d’avantpaís de l’Ebre. 

(Ref:[9]) 

Una característica dels plecs de l’avantpaís és que aquests es deformen només en la 
part superior de la successió sedimentària els materials del Terciari continental 
suprasalí (Priabonià Superior-Oligocè), per sobre d’un cert nivell més profund que es 
conserva sense deformar i que fa de substrat (Eocè marí). Aquest fet es dóna perquè 
existeix un bon nivell de lliscament en l'etapa intermèdia formada per la Formació de 
Cardona (Priabonià Mitjà- Superior), que permet de desenganxar la part superior de la 
sèrie i plegar-la adquirint una estructura diapírica pròpia per halocinesi o migració 
salina.  
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El punt d’aplicació dels esforços tectònics tangencials 
provocats per la formació pirinenca és el nivell superior, que 
es plega seguint una direcció perpendicular als esforços 
provocats entre els Pirineus i la serralada Costera Catalana 
(OSO-ENE). Aquest nivell llisca per sobre de les sals. 
Aquesta, a la vegada, degut a la seva elevadíssima 
plasticitat, migra i es replega disharmonicament. El pis 
inferior, corresponent a la Formació de Margues d'Igualada, 
es manté poc deformat tot i que la sísmica ha detectat 
algunes falles normals anteriors al Terciari continental que 
hagin pogut condicionar la localització diapírica i la 
deformació de les sèries més superiors. 

En la Figura 2-9 podem veure un tall geològic fet a través 
de l’avantpaís plegat ens mostra que les estructures tenen 
un estret lligam amb les estructures dels Pirineus. És a dir, 
que l’avantpaís plegat continua formant part dels Pirineus, i 
correspon a la seva zona més externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-9 Tall geològic de Montserrat (A) als Pirineus (A’), passant per Súria. (Ref: [10]) 
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2.6 ESTRUCTURA LOCAL  

La complexa estructura de Súria es localitza entre dos anticlinals separats per un suau 
sinclinal difícil d’apreciar. 

Les estructures més destacades al terme de Súria són, de nord a sud, les següents: 
l’Anticlinal de Cabanasses, la Falla del Tordell i el Sinclinal de Callús.  

Per seguir aquest apartat és recomanable consultar el mapa d’estructura de l’Annex 3 
(també es pot trobar en la Figura 2-10), els mapes geològics de l’Annex 1 (a bé Figura 
2-18) i també el mapa topogràfic de l’Annex 2 (o bé Figura 2-3), per tal de facilitar al 
lector la situació d’alguns dels llocs que es mencionen en el text. 
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Figura 2-10 Mapa de l’estructura de la zona d’estudi 
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2.6.1.1 L’Anticlinal de Cabanasses 

També conegut com Anticlinal de Súria o Anticlinal del Mig-Món, té una direcció ENE-
OSO i segueix una línia recta des d’Argençola fins a la masia de la Ribera, on dóna 
lloc a una terminació molt complexa que s’aproxima a un doble anticlinal fallat, i del 
que en surt l’anomenada Falla de la Costa Freda. L’Anticlinal de Cabanasses té un 
aflorament molt conegut abans d’arribar a Cal Trist, a la intersecció del plec amb la 
carretera de Cardona, anomenat el Mig-Món degut a la disposició dels dos flancs. En 
aquest punt, l’anticlinal està fallat. 

En les Figures 2-11 i 2-12 es mostra la geometria d’aquest anticlinal, concretament en 
l’aflorament del Mig-Món. Aquí es pot apreciar que l’anticlinal és asimètric, és a dir, el 
flanc sud (a la dreta) cabussa més que el flanc nord. A la figura es pot veure com el 
nucli està format per les margues grises corresponents al Complex Lacustre de 
Sanaüja, com ja veurem en els següent apartat.  

 

Figura 2-11 Anticlinal de Cabanasses en l’aflorament del Mig-Món (anticlinal fallat). 
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Figura 2-12 Vista de l’Anticlinal de Cabanasses en l’aflorament del Mig-Món (anticlinal fallat). A la part 
superior esquerra es poden veure els pous miners de Cabanasses (Pous II i III) 

En les Figures 2-13 i 2-14 tenim una visió perfecta de l’estructura Sucova, un altre tall 
de l’Anticlinal de Súria, situat prop de la masia de la Ribera, a l’oest del Mig-Món. És 
una estructura molt complexa. L’Anticlinal de Cabanasses (a la dreta) amb els dos 
flancs molt verticalitzats fins al punt de perdre la seva disposició estratigràfica a la part 
central. A l’esquerra apreciem un altre anticlinal, anomenat de Coaner, aquest és molt 
més laxa i de dimensions més petites. Els esforços de banda i banda, haurien originat 
el sinclinal fallat que veiem al centre (marcat amb una línia verda), desdibuixat a causa 
d’una forta trituració dels materials. Aquest doble anticlinal, que en aquest aflorament 
comença a evidenciar-se, es fa més important cap a l’oest on l’Anticlinal de Súria i es 
converteix en un anticlinal doble fallat. 

Figura 2-13 Visió de l’estructura Sucova 
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Figura 2-14 Detall de l’Anticlinal de Cabanasses en l'aflorament Sucova 

Ja fora del terme de Súria, al municipi de Sant Mateu de Bages, hi trobem la falla i 
l’Anticlinal de la Sala (situats vora la masia amb el mateix nom) o de Costafreda, ja que 
també passen a prop de la font que porta el mateix nom. 

2.6.1.2 La Falla del Tordell 

Travessa, també d’est a oest, tot el municipi. És una falla inversa, cavalcant i empesa 
de sud a nord. Està provocada pels esforços compressius i segueix, ara a la dreta ara 
a l’esquerra, la riera que li dóna el nom. No és una falla única sinó un conjunt 
d’encavalcaments dirigits cap al nord, de direcció 80º i cabussament 32º 
aproximadament. Té un pla de falla rotatori i aflora en diversos punts del terme. 

En la següent Figura 2-15 s’aprecia molt bé el pla rotatori de l’encavalcament, 
corresponent a un aflorament d’aquest en el turó de Salipota, a la boca sud del segon 
túnel (direcció Manresa-Cardona) de la variant de Súria de la carretera C-
55.
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Figura 2-15 Visió de l’aflorament de la Falla del Tordell al turó de Salipota 

En les Figures 2-16 i 2-17 es pot veure com les margues-calcàries de color vermellós 
(de la Formació de Calcàries de Tàrrega).a l’esquerra estan per sota de les margues 
grises, limolites, calcàries i guixos (del Complex Lacustre de Sanaüja). El fet de que la 
formació que trobem per sota és més recent que la formació superior ens evidencia la 
presència d'un contacte per encavalcament.  

Figura 2-16 Vista del contacte encavalcant de la Falla del Tordell, poc inclinat (d'uns 20º SE), al marge 
dret del Cardener 
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Figura 2-17 Vista del contacte cavalcant de la Falla del Tordell, poc inclinat , a al marge dret del Cardener. 
Veiem els estrats del bloc sud triturats i de color gris clar (a la dreta), que s'ha desplaçat per sobre dels 

estrats del bloc nord que veiem horitzontals i de color vermell (a l'esquerra). 

2.6.1.3 El Sinclinal de Callús, 

Paral·lel a totes les altres estructures, segueix la direcció OSO-ENE, paral·lela als 
Pirineus, i es troba al sud del terme. Presenta un fort cabussament axial cap al ESE. El 
seu flanc nord s’uneix amb el flanc sud de la Falla del Tordell. 

2.7 LITOESTRATIGRAFIA  

Súria forma part de la Conca Terciària de l’Ebre, també coneguda com a Depressió 
Central Catalana i Conca Potàssica de Catalunya. En aquest apartat es presenten les 
característiques litoestratigràfiques que es troben a la zona de Súria.  

Es classificaran tant els materials que afloren (i que es troben per sobre de les sals) 
com aquells que estan a més profunditat (com són les mateixes fàcies evaporítiques). 
La majoria d’ells són d’edat Eocè Terminal i Oligocè. 

Per a la descripció dels materials es segueix l’ordre de sedimentació, de més antic a 
més modern. 

És interessant consultar la Taula 2-2, on hi ha un resum de les principals formacions i 
materials que es troben a la zona d’estudi, també el mapa geològic de l’Annex 1  (o bé 
la Figura 2-18), i per tal de situar-se amb els noms propis de la zona és imprescindible 
consultar el mapa de l’Annex 2 (també es pot trobar a la Figura 2-3). 

(Per a la realització d’aquest apartat s’han consultat les Ref: [5], [6], [7], [11]). 
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Figura 2-18 Mapa geològic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (Ref: [11]) 
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Figura 2-19 Llegenda del mapa geològic de la Figura 2-17 

2.7.1 Síntesi litoestratigràfica 

Per tal d’ajudar al lector a situar-se, es presenta una síntesi litoestratigràfica de la zona 
d’estudi. Per tal de localitzar correctament els indrets dels quals es parla és interessant 
consultar el mapa topogràfic de l’Annex 2 o bé la Figura 2-3. 
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QUATERNARI 

Graves i llims. 

Els veiem a Salipota i Bellavista, al lloc d’antigues terrasses 
fluvials, i al llarg del curs de l’actual riu Cardener i la riera 
del Tordell. 

Discontinuïtat per no deposició. Predominen els fenòmens d’erosió 
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 Fm. Solsona 

Margues i limolites calcàries groguenques, localment 
vermelloses, morades o verdes. 

Aflora al nord-oest del municipi de Súria, més al nord que 
l’Anticlinal de Cabanasses. 
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Fm. Artés 

Argiles margoses i llims 
vermells. 

Aflora a l’oest de Súria al 
flanc nord de l’Anticlinal de 
Cabanasses i al sud de la 
Falla del Tordell. 

Fm. Tàrrega 

Margues calcàries grises o 
vermelles. 

Aflora als voltants del nucli de 
Súria, tant al sud com al nord 
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Fm. Barbastre 

Guixos 

Aflora a la carretera C-55 
(Manresa-Cardona) a 
l’alçada de Cal Jover, a la 
carretera de Balsareny 
(BP-4313) i darrera del 
barri de Salipota. 

 

Fm. Complex Lacustre de 
Sanaüja 

Margues grises amb alguns 
nivells de calcàries i guixos  

Fm Súria. Gresos i llims grisos 
i vermells amb passades de 
calcàries. 

Fm Solsona. Margues i gresos 
grisos i vermells. 

Fm Castelltallat. Calcàries 
blavoses amb algunes zones 
oxidades. 

Aflora al voltant de la Falla del 
Tordell, al voltant de 
l’Anticlinal de Cabanasses, al 
nord-est del terme, direcció 
Castelladral 
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Fm. de Cardona 

Fàcies evaporítiques: sulfats (guixos) i clorurs (halita, 
carnal·lita i silvinita). 

No aflora. Està per sota de les formacions descrites. El punt 
més proper a la superfícies és el Pla de les Hortes, on hi 
trobem el dom salí (veure Apartat 2.10.3 d’aquest Capítol). 
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 Fm. de Margues d’Igualada 

Margues blaves i calcàries marines. 

No aflora.  

 

Taula 2-2 Resum de les principals formacions i materials que trobem a la població de Súria. 

A continuació es s’analitza cadascuna de les formacions per separat. 

2.7.2 Basament Terciari inferior 

Per sota de les fàcies evaporítiques, tots els sondejos que han traspassat la formació 
salina sencera, sempre s’ha passat directament a margues blaves i calcàries marines. 
Aquesta és la Formació de Margues d’Igualada i està datada en l’edat Priabonià 
Inferior-Mitjà (Eocè Superior). 
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Lutites grises

superiors

Lutites

Guix Silvinita

Carnalita

Halita

2.7.3 Complex salí. Formació de Cardona 

Per sobre la Formació de Margues d’Igualada hi trobem les fàcies evaporítiques 
marines de la Formació Cardona, que tot i no aflorar a la superfície tal i com ho fan a la 
població que li dóna el nom, s’han d’esmentar per tal d’entendre la geologia del poble 
de Súria. Són aquestes sals les que explota la mina de Súria, Sallent, Balsareny i, ho 
va fer la de Cardona.  

En la nostra zona d’estudi, el conjunt format per evaporítiques marines correspon a 
l’anomenada  Formació Cardona. L’edat d’aquesta formació s’ha fixat tenint en compte 
l’edat de les formacions infra i supracents (entre el Priabonià Inferior i el Priabonià 
Superior) 

La Formació de Cardona es manté tot i que, a 
causa de les variacions ambientals, no és 
purament regular. A continuació, a la Figura 2-20 
es pot veure la seqüència salina genèrica 
d’aquesta formació. 

La unitat sulfatada: L’acumulació d’aquesta unitat 
és lenta i té poc gruix. Està formada per guixos 
(anhidrita), i té una potència de 5 a 10 metres. La 
presència d’aquesta unitat no ha estat 
comprovada a Cardona, però si en l’àrea de 
Súria, Sallent i Balsareny. 

La unitat cluorada: La precipitació d’aquest unitat 
és ràpida i té molt gruix. Hi trobem dues parts 
diferenciades: la unitat inferior i la unitat superior. 

La unitat inferior en general molt potent però poc 
coneguda, consta de dos trams. El més profund 
consta d’un estrat molt potent de sal vella o de 
mur (consultar “Petit Glossari” de la Figura 2-5). 
El que trobem per sobre d’aquest és sal bruta, 
semblant a la sal de sostre. 

Per sobre d’aquest nivell tenim la unitat superior 
o potàssica formada primerament per nivells de 
silvinita (de 2 a 4 nivells de silvinita, coneguts 
amb les lletres A, B, C i D) intercalats per nivells 
d’halita, d’una potència aproximada de 12 a 36 
m. Més a prop de la superfície hi ha els nivells de 
carnal·lita (entre 3 i 6 capes) també intercalats 
amb nivells d’halita. Per sobre hi trobem una 
capa de sal de sostre amb passades d’anhidrita i 
argiles. Els dos últims conjunts tenen una 
potència de 60 a 270 m.  

 

 

Figura 2-20 Seqüència salina de la Formació  Cardona (Ref: 
[7]) 
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En general, la potència de la formació salina augmenta de sud a nord. En la zona de 
Súria hi ha 13 sondejos coneguts (veure Apartat 2.9 i Annex 4), dels quals se’n pot 
extreure una idea de la potència de la formació salina. En el sondeig “Súria-12” 
s'observa una potència total de la formació de 290 m; al de “Súria-13”, 343 m, i al de 
“Súria-11”, 408 m. Més al nord, tots els sondejos es limiten a travessar la part superior 
de la formació, que és la que té valor econòmic per la potassa. 

2.7.4 Formacions continentals superiors 

En aquesta part es classifiquen els materials que es troben per sobre les roques 
evaporítiques, i que la major part d’ells afloren en algun punt del municipi. Aquests els 
agrupem en diferents formacions de diferents orígens i característiques cadascuna 
d’elles.  

Tots aquests materials són sediments d’origen continental, i formen part d’un gran 
sistema deposicional, format per grans cons de dejecció, que té les seves parts 
proximals als Pirineus o a les Cadenes Costaneres Catalanes, i les seves parts distals 
al mig de la Depressió Central. Els materials que van ser erosionats als Pirineus (o a 
les Cadenes Costaneres Catalanes) van ser transportats cap el sud (o cap el NW en el 
cas de les Cadenes Costaneres Catalanes) per un sistema de ventalls al·luvials (com 
la Formació Solsona i la Formació Artés). Aquests sistemes desembocaven en un llac 
situat al mig de la conca. En les zones de desembocadura es podien formar dipòsits 
molt variats, d’una banda ventalls terminals (gresos de la Formació Súria), també s’hi 
podien formar evaporites en les zones de playa-lake on l’aigua dels tolls s’anava 
concentrant en ions per l’evaporació (com els guixos de la Formació de Barbastre). En 
les zones més fondes del llac, on la làmina d’aigua era perenne, s’hi dipositaven 
calcàries (com les calcàries de la Formació Castelltallat). 

Així doncs, els materials que afloren al terme de Súria són principalment roques 
detrítiques continentals situades sobre la unitat de sals de Cardona. Trobem llims, 
argiles i gresos vermellosos (al nord de la Falla del Tordell); margues i calcàries (al 
nucli de l’Anticlinal de Cabanasses (veure el mapa de l’estructura de la Figura 2-10 o 
bé l’Annex 3), que es recolzen sobre guixos en punts determinats. 

Aquests materials els podem agrupar en diferents formacions cartografiables, 
ordenades de més antiga a més recent. 

Per seguir correctament aquest apartat cal observar els mapes geològics de l’Annex 
1(o bé Figura 2-18), i també el mapa topogràfic de l’Annex 2 (o bé Figura 2-3) per tal 
de situar-se quan es citen llocs concrets.  

2.7.4.1 Formació de Barbastre 

La Formació de Barbastre està formada per dipòsits lacustres de guixos massius o 
laminars alternats amb margues grises salobres. En alguns casos es considera que 
forma part de les últimes capes de la formació salina (Formació de Cardona). És la 
més antiga de totes (Priabonià Superior) i es va acumular en alguns punts directament 
sobre les fàcies evaporítiques en un ambient lacustre que va formar-se després de la 
retirada del mar de la conca de l’Ebre. Aquesta formació pot tenir més de 30 m de 
potència en alguns punts, però és extremadament variable amb un fort decreixement 
cap a l’est, a Súria està constituïda per un paquet de menys de 20 m de guix.  

L’aflorament d’aquests guixos principalment es troba a tres punts del nucli de Súria: a 
la carretera C-55 (Manresa- Cardona) a l’alçada de Cal Jover, a la carretera de 
Balsareny (BP-4313) i darrera del barri de Salipota. 
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La presència d’aquestes capes de guixos sobre les capes de sals ens indica que es va 
produir un canvi d’ambient de marí a lacustre. D'entre els sulfats, els de calci (guix i 
anhidrita) són els més freqüents en ambients lacustres. Al mateix temps, el contacte 
superior d’aquests guixos amb materials detrítics ens indica l’evolució cap a un 
ambient més continental.  

2.7.4.2 Formació Súria. Formació Solsona. Formació Castelltallat 

La Formació Súria està formada per gresos i lutites grises i vermelles tabulars, i en 
superfície la podem trobar al voltant del nucli de l’Anticlinal de Cabanasses i flancs 
nord i sud. 

La Formació Solsona està formada per margues i gresos grisos i vermells i aflora al 
norest del terme. 

La Formació Castelltallat està formada per calcàries amb algunes zones oxidades i en 
superfície s’observa al sud de la Falla del Tordell (veure Annex 1 i 3) i al nucli de 
l’anticlinal.  

Les tres formacions anteriors formen part de l’anomenat Complex Lacustre de 
Sanaüja, del Priabonià Superior. És una unitat molt extensa, i sobretot aflora al nucli 
de l’Anticlinal de Cabanasses. Es caracteritza perquè està formada majoritàriament per 
margues grises amb nivells de calcàries i guixos. Tot el conjunt pot tenir uns 70 m de 
potència a Súria, però és molt variable. Aquest complex sedimentari va anar 
evolucionant des d’un medi marí cap a un medi continental i no va tenir sempre les 
mateixes condicions ambientals. De forma simplificada aquests materials són els que 
corresponen a la colmatació del lagoon en el qual s’havia realitzat el dipòsit de les 
sals.  

2.7.4.3 Formació Artés 

La Formació Artés està present en molts punts de la comarca. La seva edat és del 
Priabonià Superior a Rupelià. Està constituïda fonamentalment per margues i limolites 
calcàries vermelles, amb alguns bancs de gresos, amb contacte basal erosiu i 
estratificació encreuada de mitjana a gran escala (podem trobar ripples i laminació 
horitzontal) amb presència intensa, en alguns punts, de burrows.  

Aflora a l’oest de Súria al flanc nord de l’Anticlinal de Cabanasses i cap a l’oest, i al 
sud de la Falla del Tordell. 

Aquesta formació és similar a la de Súria, però de diferent procedència. Els materials 
de la Formació Súria provenen dels Pirineus, mentre que els d’aquesta formació, 
provenen de la Serralada Pre-Litoral. 

2.7.4.4 Formació de calcàries de Tàrrega 

Aquesta formació és d’edat Rupelià, i està constituïda per margues calcàries grises o 
vermelles amb intercalacions de capes gruixudes i bancs de calcàries lacustres 
micrítiques o margoses. També es poden trobar capes mitjanes a bancs de gresos 
calcaris que presenten de forma força freqüent estratificació creuada i contacte basal 
erosional i per tant atribuïble a paleocanals.  

Aflora en gran part aflora pels voltants del nucli de Súria, tant al sud com al nord, i 
presenta contacte lateral i vertical en alguns punts amb la Formació Artés, els guixos 
de la Formació Barbastre, i també amb el Complex Lacustre de Sanaüja. 
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2.7.4.5 Formació molassa de Solsona 

Aquesta formació és d’edat Rupelià, i està constituïda per margues i limolites calcàries 
groguenques, localment vermelloses, morades o verdes. Presenta freqüents 
intercalacions de capetes i bancs de gresos poc continus lateralment, amb contacte 
basal erosiu. Es poden trobar estratificacions entrecreuades. Cap al sostre de la 
formació apareixen ripples i laminació paral·lela, així com un intens burrowing. En 
conjunt, es tracta de diferents nivells detrítics atribuïbles a antics dipòsits fluvials 
deguts a la migració lateral de les antigues planes d’inundació. 

Aflora al nord-oest del municipi de Súria, més al nord que l’Anticlinal de Cabanasses. 

2.7.5 Materials del Quaternari 

Al terme de Súria també hi afloren materials del Quaternari. Aquests tipus de dipòsits 
requereixen un estudi estratigràfic especial, si es té en compte la complexitat 
d’ambients i de les variacions espacials dels materials que el constitueixen. Variabilitat 
vertical, degut a l’esglaonament de les terrasses i variabilitat horitzontal a causa de 
l’erosió parcial o total en molts nivells. Amb l’ajuda dels estudis geològics realitzats pel 
"Projecte de la Variant de Súria" (Ref: [12]), es coneixen les potències orientatives 
d’alguns dels dipòsits descrits a continuació.  

Recordem que per situar-se en la zona és important consultar l’Annex 2 o bé Figura 2-
3. 

2.7.5.1 Dipòsit de terrassa format per graves 

Aquests materials són no consolidats malgrat que en alguns nivells poden presentar 
una lleugera cimentació. Estan formats per graves i sorres ben classificades. La 
potència d’aquests materials varia des de 1 m fins a més de 5 m. Aquests materials 
estan ben representats al sud del turó de Salipota, tal i com es pot veure a la Figura 2-
21. 

 

Figura 2-21 Dipòsit de terrassa al sud del turó de Salipota, a l'oest de la llera del Cardener. 
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Dins d’aquest dipòsit també s’inlou la llera actual del riu i la plana fluvial. També està 
format per graves i blocs dins d’una matriu no seleccionada de llims i sorra. És un 
dipòsit no consolidat i que canvia de morfologia després de les avingudes d’aigua. 

2.7.5.2 Dipòsit mixt (con i terrassa) 

Es tracta d’un dipòsit que té característiques mixtes entre el con al·luvial i la terrassa 
fluvial. Es caracteritzen per tenir una inclinació superior a les terrasses i estar formats 
per materials sense consolidar de matriu sorrenca, llimosa i argilosa que inclouen 
blocs i graves que poden ser arrodonits si provenen de la terrassa o angulosos si 
provenen del con associat al barranc. La seva potència és superior als 5 m. Aquests 
dipòsits els podem observar prop de la llera del riu Cardener. 

Una possible explicació de la inclinació del dipòsit és el moviment del dom salí, 
altrament dit halocinesi (explicat en l’Apartat 2.10.3 d’aquest Capítol). 

2.7.5.3 Col·luvió i dipòsits de vessant 

Aquesta unitat inclou tots aquells sediments superficials que no han sofert transport. 
Es caracteritzen per englobar blocs del substrat rocós pròxim de mida des de 
centimètrica a mètrica dins una fracció més fina formada per sorra, llims i argiles. Es 
tracta de materials sense consolidar. Els sondeigs donen, una potència per a aquests 
sediments, situats al Pla de Reguant o Pla de les Hortes, d’entre 2 i 1,2 m de potència. 

2.7.5.4 Dipòsit de terrassa format per llims i sorres fines 

Aquest dipòsit té entre 3 i 5 m de potència. És un dipòsit no consolidat format per llims, 
argiles i algunes passades de sorres fines. Aflora al sud del turó de Salipota i sobre els 
materials de terrassa. 

2.7.5.5 Runam salí (escombrera) 

L’escombrera de la mina, actualment l’explota l’empresa Iberpotash, ocupa una part 
important dels barrancs situats a l’est del riu Cardener. Es tracta d’un recobriment 
singular, majoritàriament format per clorur sòdic (NaCl) amb petites quantitats de clorur 
potàssic (KCl, 2% aproximadament), clorur magnèsic (MgCl2) i fangs (argiles). De tot el 
material que extreu la mina se n’aprofita una part (entre un 15 i un 30 %) com a KCl; 
una altra part, el NaCl, va destinada a la fabricació de plàstics i productes químics; una 
tercera fracció és la sal gemma l’ús de la qual és el desglaç de carreteres; i la resta 
s’aboca a l’escombrera.  
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Figura 2-22 Escombrera (o runam salí) de l’empresa  Iberpotash 

2.8 HIDROGEOLOGIA 

(Ref: [5], [6]) 

En general, la Depressió de l’Ebre no constitueix una conca hidrogeològica apta pel 
deslliurament de grans cabals d'aigua. Els aqüífers són molt reduïts, locals, i les seves 
aigües de mala qualitat. Els sondejos realitzats no han detectat l'existència d’aqüífers 
d'una certa importància. 

La falta de porositat i de permeabilitat de les formacions detrítiques del Terciari 
continental és deguda a la matriu argilosa que omple els espais intergranulars, així 
com el ciment carbonatat. Aquest alt contingut argilós, no rentat, s'atribueix a ambients 
de poca energia, especialment lacustres. 

El caràcter lacustre endorreic (llac abandonat, sense sortida al mar) es revela per 
l'elevat contingut amb sals solubles.  

Malgrat això, una gran part dels pous existents estan oberts en terrenys quaternaris. 
Això significa que en aquests terrenys és on es situen els millors aqüífers i aigües 
menys dures.  

Súria s'abasta de les aigües subàlvies, aigües per sota del llit, del riu Cardener. 

2.9 SÍNTESIS GEOLÒGICA 

Després d’estudiar la geologia local, l’objectiu d’aquest apartat és aprofundir sobre el 
coneixement del dom salí. Es vol analitzar la geometria d’aquest, veure a la profunditat 
a la que es troba i esbrinar com li afecten les diferents falles i encavalcaments.  

Per això, en primer lloc s’analitza una sèrie de 13 sondejos realitzats a la zona d’estudi 
per després poder aglutinar la informació i realitzar 4 perfils geològics. 
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2.9.1 Sondejos de reconeixement 

En aquest apartat s’ha intentat aglutinar de forma esquemàtica la informació recollida 
en els 13 sondejos coneguts realitzats el 1917 durant la campanya “Investigación de 
sales potásicas en la zona reservada al Estado en las provincias de Barcelona y 
Lérida”(Ref: [5], [6], [13]). De cada sondeig es dóna la seva localització, la seva 
profunditat, la profunditat a la qual s’ha trobat la sal, la potència de la formació salina 
(si es coneix), una descripció general de la cobertora i també de la formació salina i la 
base.  

És recomanable consultar la Figura 2-23, per tal de situar amb més facilitat cadascun 
dels sondejos sobre el mapa. A més a més, en l’Annex 4, es poden trobar amb detall 
els sondejos amb els materials perforats de la cobertora, fins arribar a la sal. 

Sondeig Súria-1 

Localització  Prop del riu Cardener i de la Casa Salí. 

Profunditat total 
del sondeig 370 m 

Profunditat de la 
sal 30 m 

Cobertora Travessa margues grises, amb guix i sal a la base, fins els 30 
m.  

Fm salina 

Tres nivells de silvinita a 56, 107.5 i 120.5 m (2.5, 3 i 4 m de 
potència). Alternant amb la silvinita es tallen nivells de 
carnal·lita i d’halita. El sondeig acaba encara dins de la 
formació salina, amb sal de mur o sal vella. 

 

Sondeig Súria-2 

Localització  Prop del riu Cardener i del Pla de les Hortes. 

Profunditat total 
del sondeig 300 m 

Profunditat de la 
sal 208 m 

Cobertora 

Talla 25 m d’al·luvions, seguits d’argil·lita vermella amb bancs 
de gresos fins als 75 m, margues grises amb bancs de 
calcàries fins els 160 m i margues grises amb guix i sal fins als 
200 m. 

Fm salina 

Es tallen dos nivells de silvinita amb potència acumulada de 
10.7 m entre les cotes de 289 i 300 m, i tres capes de 
carnal·lita a diferents cotes amb una potència acumulada de 
35 m. El sondeig acaba amb sal vella encara dins de la 
formació salina. 
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Sondeig Súria-3 

Localització  Als camps al costat de la casa de Reguant, per sota de la 
variant. 

Profunditat total 
del sondeig 400 m 

Profunditat de la 
sal 142.6 m 

Cobertora 
Després de tallar 20 m d’al·luvions, es troben margues grises 
amb calcàries al sostre i guix o sal en el mur, fins arribar a les 
sals. 

Fm salina Tes capes potents de carnal·lita a 184, 246 i 282 m (21, 11.2 i 
7.8 m de potència). El sondeig acaba dins la sal. 

Comentaris L’absència de silvinita pot ser deguda a un fenomen tectònic 
de migració d’aquesta degut a la seva major plasticitat. 

 

Sondeig Súria-4 

Localització  A 300 m a l’oest del riu Cardener. 

Profunditat total 
del sondeig 590 m 

Profunditat de la 
sal 238 m 

Cobertora 

Després d’11 m d’al·luvions, es talla un nivell d’uns 10 m de 
potència de guixos aflorants en superfície. Per sota trobem  
margues vermelles amb bancs de calcàries fins a una 
profunditat de 97 m. Després es tallen margues bigarrades i 
grises que van augmentant la seva concentració amb guix i sal 
en profunditat. 

Fm salina 
Tres capes de silvinita a 338.7, 375 i 387 m (2, 3.3 i 4 m de 
potència), i nombrosos nivells de carnal·lita. El sondeig 
s’acaba dins de la sal de mur encara en la formació salina. 

 

Sondeig Súria-5 

Localització  Prop del riu Cardener i de la fàbrica de Can Cavaller; prop del 
Sinclinal de Callús. 

Profunditat total 
del sondeig 651 m 
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Profunditat de la 
sal 458 m 

Potència Fm salina 91 m 

Cobertora 

Fins a la cota 458 m es perforen dipòsits continentals 
constituïts per margues bigarrades i alternança de calcàries i 
margues grises a la base que augmenten la seva concentració 
amb sals progressivament en profunditat. 

Fm salina Talla a la formació salina entre els 458 i 549 m, amb una capa 
de 4m de carnal·lita en la part superior, sense silvinita. 

Base A partir de 549 m, es perforen guixos, calcàries i margues 
grises. 

Comentaris 

La proporció de fracció argilosa en aquest sondeig és major 
que en la resta, degut a la seva proximitat al límit de la conca i 
per tant predominen més el materials detrítics. 

La poca potència la formació salina també ens demostra 
l’encunyament acusat de la sal cap als límits de la conca, 
juntament amb la desaparició dels nivells potàssics. 

 

Sondeig Súria-6 

Localització  Tocant al riu Cardener, pròxim al Bosc del Lledó 

Profunditat total 
del sondeig 880 m 

Profunditat de la sa  528.3 m  

Potència Fm salina 266 m 

Cobertora 
Es perforen nivells de calcàries i margues grises i vermelles 
amb bancs de calcàries que van augmentant la seva 
concentració amb guix i sal en profunditat. 

Fm salina 
Talla la formació salina entre els 533 i 799 m. Dues capes de 
silvinita de 3,2 i 5,2 m. També es tallen dues capes importants 
de carnal·lita. 

Base Perfora 5 m de guix, i per sota les marques i calcàries de la 
Formació Igualada. 

Comentaris Aquest sondeig és equidistant al Súria-4 i Súria-5, de forma 
que les seves característiques són intermèdies entre ambdós. 
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Sondeig Súria-7 

Localització  En front del riu Cardener i pròxim al Torrent de Camprubí. 

Profunditat total 
del sondeig 878 m  

Profunditat de la 
sal 402 m 

Potència Fm salina 466 m 

Cobertora 

Perfora capes amb una forta inclinació, de fins a 60º. Es troben 
margues bigarrades i calcàries, seguides de guixos fins els 
362 m. A continuació, margues grises amb gresos i sal a la 
base fins els 402 m.  

Fm salina 
Dos nivells de silvinita a 472 i 513 m (3.5 i 5.4 m de potència). 
També es perforen varis nivells de carnal·lita, fins a la 
profunditat de 868 m. 

Base 1 m de guix i 9 m de margues grises amb carnal·lita. 

 

Sondeig Súria-8 

Localització  130 m a l’est del Cardener, uns 500m al sud de la Falla del 
Tordell. 

Profunditat total 
del sondeig 658 m 

Profunditat de la 
sal 374.5 m 

Potència Fm salina 174 m 

Cobertora 

Alternança de calcària amb margues vermelles i grises. als 
265 m ens trobem una capa de guix de 10 m de potència. Per 
sota tornem a trobar margues i calcària cada vegada més 
salades a mesura que ens acostem a la formació salina. 

Fm salina Es talla entre 374 i 548 m, amb dos nivells de silvinita als 438 i 
501 m. 

Base Per sota es perforen margues (Formació Igualada), calcàries i 
arenisques del Terciari continental. 
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Sondeig Súria- 9 

Localització  1 km a l’oest del Cardener, tocant a Can Torres, anant cap a 
Cal Mateuet del Clot. 

Profunditat total 
del sondeig 950m 

Profunditat de la 
sal 540 m 

Potència Fm salina 402 m 

Cobertora 
Es tallen calcaries i margues bigarrades o grises fins els 419 
m, seguides de margues grises amb guixos i sal, més 
abundant cap a la base, fins els 540m. 

Fm salina Nivells de silvinita a 659.6 i 673.6m (4.2 i 4.7m de potència). 

Base Entre 942.3m i el final del sondeig es perforen 8m d’anhidrita. 

 

Sondeig Súria-10 

Localització  Al nord de Súria i de l’eix de l’Anticlinal de Cabanasses, al la 
Riera d’Hortons, prop de Cal Trist. 

Profunditat total 
del sondeig 1023 m 

Profunditat de la 
sal 233,8 m 

Cobertora 

Es tallen margues bigarrades amb dos bancs de guix que es 
fan progressivament més salobres cap avall, fins als 145 m. 
De 134 a 233 m es travessa una potent formació de margues 
grises, amb poc contingut amb guix i algunes intercalacions 
d’halita. 

Fm salina 

Tres capes de carnal·lita i unes altres tres de silvinita als 944-
952 m. L’enorme espessor de la sal comú i la repetició de 
l’horitzó potàssic i la sal gris, fan suposar que es tracta d’un 
replegament important de la formació salina (no es tracta 
d’una segona capa potàssica en la base del jaciment salí). 

Comentaris 
És un perfil completament diferent a la resta, degut als canvis 
de fàcies que es produeixen cap al OSO, donant pas lateral a 
guixos. 
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Sondeig Súria-11 

Localització  Prop del km 55 de la carretera Súria-Balsareny (BP-4313), a 
l’esquerra. 

Profunditat total 
del sondeig 1069 m 

Profunditat de la 
sal 640 m 

Potència Fm salina 408 m 

Cobertora 

Es perforen nivells de margues vermelles amb calcàries fins 
162 m. Per sota, margues bigarrades i grises amb passades 
de guix, calcàries i gresos. Com més a la base, més augmenta 
el contingut amb sal i guix. 

Fm salina Tres bancs de carnal·lita (678-756 m) i tres més de silvinita 
(756-793 m). Per sota, fins als 1048 m trobem sal gris.  

Base 
Entre 1048-1061 m es talla una capa de guix amb calcàries. 
Finalment, a 1061 m, s’arriba a margues, probablement de la 
Formació de Margues d’Igualada. 

 

Sondeig Súria-12 

Localització  Sobre la terrassa del Cardener, prop de la carretera Súria-
Cardona (C-55), entre La Colònia Valls i El Palà de Torroella. 

Profunditat total 
del sondeig 1165m 

Profunditat de la 
sal 870.3 m 

Potència Fm salina 290 m 

Cobertora 

Talla margues vermelles, calcàries i algun gres, fins als 664 m. 
A continuació entra en la formació lacustre , primer un banc de 
16 m de sal amb margues grises amb guixos que augmenten 
la seva concentració en sal. 

Fm salina 
Talla un terme amb dues capes de carnal·lita, fins 947m, i un 
altre amb tres capes de silvinita fins 978m. Trobem sal gris o 
vella fins 1160m.  

Base Per sota un interval de 5m de guixos. Als 1165m s’arriba a la 
Formació Igualada. 
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Comentaris 
Es creu que aquest perfil està poc deformat per la halocinesi, i 
per tant es pot considerar bastant normal, en quant a 
potències i a la distribució vertical dels termes estratigràfics. 

 

 
 

Sondeig Súria-13 

Localització  
A 200m a l’oest del km 50 de la carretera Súria-Balsareny (BP-
4313), en la divisòria entre els rius Cardener i Llobregat, cap a 
les Vilaredes. 

Profunditat total 
del sondeig 1185 m 

Profunditat de la 
sal 837.8 m 

Potència Fm salina 343 m 

Cobertora 

Fins als 619 m trobem magues vermelles, puntualment amb 
guixos, amb gresos i alguna calcària lacustre. Un banc de lignit 
de 0.5 a 91 m de profunditat. Per sota es tallen margues 
bigarrades guixenques amb alguna calcària margosa (166 m 
de potència), un potent banc de 22 m de gresos i 19 m de 
margues grises amb una mica de sal. 

Fm salina Banc de carnal·lita de 5 m a una cota de 848 m i dos de 
silvinita de 6.5 i 7.1 m (a 873 i 909 m). 

Base 4m de guixos, i per sota trobem margues calcàries eocenes, el 
que seria la Formació Igualada. 

2.9.2 Realització de talls geològics 

Amb la informació que ens aporten els 13 sondejos anteriors, ampliats en l'Annex 4, 
juntament amb els coneixements de la geologia local i els mapes geològics de l’Annex 
1, hem realitzat quatre talls geològics per tal de conèixer amb més detall el subsòl de 
l'àrea estudiada, en concret el dom salí. 

Sobretot ens interessa la profunditat a la qual es troba la sal, ja que existeix la 
possibilitat de que es pugui produir dissolució de d’aquest material quan aquest es 
troba molt a prop de la superfície. Hem de tenir en compte la possibilitat de que l’aigua 
de la pluja o de l’aqüífer del riu Cardener o la riera del Tordell es filtri fins a la formació 
salina, provocant subsidències en superfície.   
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Figura 2-23 Situació dels talls geològics sobre el mapa geològic de l'IGME 
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LLEGENDA LITOLÒGICA  
   
  Margues blaves i calcàries marines. Formació de Margues d’Igualada 
   
  Evaporites marines. Formació Cardona 
   
  Dipòsit lacustre de guixos alternats amb margues grises salobres. Formació  Barbastre 
   
  Passades de guix 
   
  Margues grises amb nivells de calcàries i guixos. Complex Lacustre de Sanaüja 
   
  Margues i gresos. Formació Artés 
   
  Passades de calcària.  
   
  Alternança de gresos i lutites. Formació Artés 
   
  Margues, calcàries i lutites. Formació Margues d’Igualada. 
   
  Arenes, sorres i graves. Materials del quaternari 
   

Com a conclusió d’aquest apartat, podem dir que el dom salí està clarament 
interceptat per l’encavalcament de la Falla del Tordell, i que en gran part es troba a 
més de 300 m per sota del nivell topogràfic. Solament, l’àrea propera a la Casa Salí 
(veure Figura 3-2 del Capítol 3), és a dir, prop del Pla de les Hortes, la sal és recoberta 
només per uns 30 m de material. 

Podem comparar els talls geològics anteriors amb altres realitzats en la zona per altres 
fonts en l’Annex 5 i l’Annex 6. 

2.10 PROCESSOS GEOLÒGICS 

En aquest apartat només hem considerat aquells processos geològics que tinguessin 
relació amb possibles variacions de la cota del terreny, és a dir, amb moviments en 
superfície. 

2.10.1 Subsidència 

Des del primer terç del segle XX s’han desenvolupat en el subsòl de Súria activitats 
extractives. La finalitat d’aquestes tasques ha estat i és beneficiar-se dels dipòsits de 
sals i potasses existents en profunditat. 

En totes les conques mineres amb activitats subterrànies es donen fenòmens de 
subsidència superficial de magnitud variable. Aquesta subsidència és la conseqüència 
en superfície de la tendència natural al tancament de les cavitats generades en 
profunditat. La magnitud i l’extensió lateral d’aquests fenòmens dependrà del mètode i 
del grau de mecanització de l’excavació, i en la major part dels casos no sempre 
uniforme. Aquests moviments descendents en superfície solen ser lents i afecten a 
zones mitjanament grans. 

Al llarg de l’explotació que ha dut a terme la mina de Súria, s’han pogut relacionar 
alguns assentaments en superfície provocats per la perforació de galeries. Als anys 
30, quan es va iniciar amb l’explotació del grup Cabanasses oest (amb dos pous 
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verticals, Pou II i Pou III), situat just al flanc nord de l’anticlinal que porta el mateix nom, 
a l’est de l’aflorament del Mig-Món, les galeries s’obriren en direcció a l’oest, és a dir, 
cap a la part més nord del barri de Salipota (a l’oest del riu Cardener) i cap a Can 
Sibil·la. Les galeries estaven situades a aproximadament entre -208 i -308 m respecte 
la boca dels Pous II i III (veure Capítol 3 Figura 3-2). Degut al tancament de les 
cavitats subterrànies, es va observar una subsidència progressiva, de fins a arribar a 
uns 6 cm any de pic cap als anys 60-70, a la zona de Salipota (zona marcada en  
l’Annex 3 o bé Figura 2-10). Aquests assentaments, però, no eren apreciables per a la 
població i no crearen problemes ja que afectaven uniformement a tota una zona, sense 
haver-hi grans assentaments diferencials. Per aquest motiu, no es coneixen registres 
d’esquerdes. Després d’aquest pic observat en els assentaments, les explotacions de 
la mina es varen reorientar cap a l’est dels Pous II i III per intentar reduir la subsidència 
en la zona urbana. La mina, té registres que controlen aquest moviment, i segons fonts 
de la mina, s’ha observat que en els últims anys hi ha una clara tendència decreixent 
de la subsidència en aquestes zones.  

La subsidència, també podria estar provocada per la dissolució lenta i constant  de 
salts, com la carnal·lita, en profunditat. 

2.10.2 Bòfies 

Un altre tipus de fenomen que es pot observar és la formació de bòfies. Les bòfies 
estan provocades pels processos de dissolució de roques i en diferència a la 
subsidència, aquest tipus de formació provoca un col·lapse ràpid i sobtat del terreny. 
Normalment es produeixen enfonsaments de l’ordre de metres, amb una zona 
d’afectació reduïda, d’unes desenes de metres de perímetre.  

Les zones afectades puntualment per aquest tipus de fenomen són les que estan 
marcades en el mapa de l’Annex 3 o bé Figura 2-10. 

Actualment, però, la única zona de formació de bòfies que es manté activa a Súria es 
troba prop de la riera del Tordell, a la sortida de Súria pel barri de Joncarets en 
direcció a Balsareny per la carretera BP-4313. Es tracta d'una zona de camps i bosc a 
l’esquerra de la riera, afortunadament sense habitatges.  

Ens podríem preguntar per què és aquesta la zona afectada per aquest tipus de 
formació relacionat amb la dissolució de materials. 

Una zona de falla, com el cas de la Falla del Tordell, és una zona on el material està 
molt fracturat, i conseqüentment és una zona d’una permeabilitat més elevada que la 
que li correspondria en el cas de tenir el mateix material intacte. La zona afectada, 
coincideix amb el curs de la riera del Tordell. La presència d’aigua dóna lloc a la 
dissolució, pèrdua de cohesió, pèrdua de cimentació, etc, que tots ells afavoreixen a la 
formació de col·lapses. 

Els materials que es dissolen en aquests casos és un tema que no està del tot 
concretat. La primera hipòtesi possible és que siguin estrats de margues i calcàries, 
que en aquesta zona no es troben a gaire profunditat (veure Apartat 2.9.2 d’aquest 
capítol, els sondejos de l’Annex 4 i l’estudi de l’Annex 5), els que es dissolen. Una altra 
possibilitat és que siguin les calcàries que trobem just per sobre d'aquests.  

La última bòfia formada en aquesta zona es va formar el 4 de desembre del 2000. 
Aquest enfonsament es tractava d'un gran forat cilíndric, d'uns 5 m de diàmetre i d'uns 
10 m de profunditat. Més tard s’ha anat cobrint amb altres sediments. Veure Figura 2-
24. 
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Figura 2-24 Bòfia en la zona de la riera del Tordell, a l'oest del barri de Joncarets. 

En el transcurs dels anys, a Súria hi ha hagut diversos episodis de formació de bòfies. Es té 
constància de bòfies aparegudes als anys 1920s, on es troba ara la planta de tractament del 
mineral (proa de la Casa Salí, veure situació al Capítol 3, Figura 3-2), desencadenades pels 
canvis a la circulació d'aigua deguts a la perforació del pou miner. Als anys 1940s, la zona de 
bòfies es traslladà al Pla de les Hortes, ja propera al nucli habitat. Aquests esfondraments 
serien deguts a dissolució de carnal·lita a la galeria de la mina anterior, a uns 60 metres de 
fondària, ja abandonada. Aquest procés de formació de bòfies al Pla de les Hortes es creu 
(Ref: [14])que ha quedat aturat per l'esgotament de la carnal·lita.  

2.10.3 Diapirisme i halocinesi 

En el cas de Súria, a més a més dels possibles fenòmens de subsidència superficial 
provocats directament o indirectament per les tasques mineres, també s’ha de tenir 
present l’activitat pròpia del dom salí.  

Un diapir està causat pel comportament plàstic i deformable de les sals. Quan estan 
sota una certa pressió, aquestes ascendeixen obrint-se camí entre les roques més 
denses i menys plàstiques. La diferència entre un dom salí i un diapir és que en un 
dom les masses de sal deformen els sediments que hi ha per sobre però no arriba a 
haver-hi intrusió (trencament de les capes superiors).  

El dom que tenim a Súria, amb el mateix origen que el diapir de Cardona, Sallent i 
Balsareny, té el seu nucli i, per tant, la part més pròxima a la superfície, al Pla de les 
Hortes. Tot i així, no està gaire desenvolupat i no surt a l’exterior com a Cardona (on 
ha donat lloc a la muntanya de sal), sinó que només ha ocupat l’espai que es va crear 
amb els plegaments i anticlinals. 

L’activitat del dom, també coneguda com halocinesi, pot generar moviments 
diferencials en la superfície del terreny que solen ser aixecaments del terreny 
provocats per la tendència que té el cos salí a créixer. 

En conseqüència, a l’àrea de Súria, es poden donar per un costat fenòmens de 
subsidència positiva, és a dir esfondraments del terreny, i fenòmens de subsidència 
negativa, o aixecaments del terreny. Per un mateix punt, aquestes variacions respecte 



Capítol 2 

 
52

la cota absoluta inicial del terreny poden ser indistintament positives o negatives durant 
un període de temps determinat. 

 

Figura 2-25 Gràfic esquemàtic de la formació d’un dom salí. (Ref: [15]) 

2.10.4 Erosió 

Els processos de l’erosió es localitzen principalment a les zones de barrancs, per on hi 
baixa una bona part de les aigües de les pluges, i també en les parts exteriors dels 
meandres del riu Cardener (consultar Annex 3 o bé Figura 2-10). 

A la zona dels Tractets (barri de Joncarets) aquest fenomen ha provocat la formació de 
xaragalls, com es pot veure a la Figura 2-26. Els materials erosionats són tous, en 
concret margues. L’aigua de la pluja, que baixa per torrenteres, erosiona el material 
fàcilment i és la causant d’aquest tipus de relleu tant característic. 

 

Figura 2-26 Formació de xaragalls degut a l’erosió a la zona de Joncarets 
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3.1 INTRODUCCIÓ 

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, en la zona d’estudi existeix des de fa 
gairebé un segle, una explotació minera de potassa que es beneficia de l’estructura 
geològica formada pel dom salí i la Falla del Tordell, per extreure el mineral potàssic. 

En aquest capítol tractarem diversos aspectes: 

(a) En primer lloc es situa l’explotació minera dins de la Conca Potàssica Catalana. 

(b) Per altra banda s’explica com va ser el procés que va portar al descobriment de les 
sals potàssiques a Súria i quin desenvolupament empresarial ha comportat. 

(c) Finalment s’explica quina és la part del jaciment que s’explota, quins són els 
mètodes que s’han utilitzat per extreure el mineral i finalment de quina forma es tracta 
per comercialitzar-lo. 

La informació d’aquest apartat ha estat facilitada per l’empresa que explota actualment 
la mina, Iberpotash S.A., i també s’han consultat les Ref: [5], [6], [16] 

3.2 LA CONCA POTÀSSICA CATALANA  

La mineria potàssica es va iniciar a Espanya durant la segona dècada del segle XX. La 
primera explotació es va establir a la localitat de Súria; posteriorment es descobriren i 
es posaren en explotació tres nous dipòsits potàssics en la mateixa província 
(Cardona, Balsareny i Sallent). Des del punt de vista geològic i geogràfic, tots aquests 
dipòsits formen part  de la Conca Potàssica Catalana, dins la Conca Cenozoica de 
d’Ebre. 

La Conca Potàssica Catalana es troba en l’extrem oriental de la vall de l’Ebre, dins 
dels límits de les províncies de Barcelona i Lleida; i la seva extensió aproximada és de 
2500 Km2. 

Les característiques sedimentàries indiquen que el dipòsit de les sals va tenir lloc en 
un mar confinat, d’aigües profundes. Els primers sediments de la conca es van 
assentar sobre les fàcies d’un prodelta. Una formació de guix de gran 
desenvolupament ocupa l’eix de la conca. 

Els materials que cobreixen la conca van patir la compressió lateral deguda al 
desplaçament dels mantells pirinencs. Una successió de plecs anticlinals i sinclinals 
van afectar els estrats salins provocant un diapirisme acusat. La orientació general 
dels plegaments va variant des del nord-75º-est en la zona oriental de la conca fins a 
nord-45º-est en la zona occidental.  

3.3 DESCOBERTA DE LES SALS POTÀSSIQUES A SÚRIA I 
DESENVOLUPAMENT EMPRESERIAL  

Els primers indicis de mineralització de sals potàssiques (carnal·lita i silvinita) a la 
província de Barcelona es van trobar a llera del riu Cardener, a 1 Km al sud de la 
població de Súria, localitzats en l’emplaçament d’una antiga i petita explotació de sal 
gemma, Casa Salí (veure situació en la Figura 3-2), abandonada el 1880 i de nou 
posada en explotació el 1912. Es va excavar un pou de 68 m de profunditat (Pou Salí) 
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del que en sortia una galeria de 30 m d’avançament. Dos industrials, Macari i Vilader, 
titulars d’aquesta concessió, en principi dedicada a la preparació de boles de sal comú 
per a l’alimentació de bestiar, es van adonar, sorpresos, que algunes d’elles eren 
refusades pels animals. En ’intentar investigar quines podien ser les “impureses” que 
aquestes boles poguessin tenir, el 1911 es va procedir a realitzar una sèrie d’anàlisis 
químiques que varen donar per resultat la presència d’una important massa de 
potassa d’una llei excel·lent. 

El Instituto Geológico de España va emetre un informe, datat del 1914, sobre les 
mineralitzacions descobertes a l’àrea de Súria, recomanant la prospecció amb 
sondejos. Al 1918, el grup belga Solvay et Cie. Va reiniciar la investigació en una àrea 
aproximada de 10 km2 a l’entorn de Súria, amb una campanya de 17 sondejos 
profunds (13 dels quals estan recollits en l'Annex 4 i en l’Apartat 2.9.1 del Capítol 2); 
després dels bons resultats obtinguts en va perforar el primer pou mestre de Súria 
(Pou I), de 6 m de diàmetre i 340 m de profunditat. El 1918 es va aprovar la primera llei 
per la regulació de la explotació i mercat de les potasses a Espanya, a proposta del 
Ministre de Foment del Govern de Maura, Francesc Cambó. 

El 1920 es va constituir la societat Minas de Potasa de Suria S.A. (MPS), amb 
participació de Solvay et Cie. (82% del capital) i la firma francesa Societé Bordealaise 
des Produïts Chemiques (amb el 18% del capital restant). Durant l’any següent es van 
edificar tallers i s’obriren galeries a 50 m de profunditat en carnal·lita a partir del Pou I, i 
el 1923 es va construir la planta de tractament.  

L’explotació de carnal·lita a Súria i el seu tractament en marxa continuada va 
començar el 1925. En el període 1933-35 es va abandonar l’explotació i tractament 
d’aquesta mena, i es va substituir per la silvinita. Aquesta primera zona d’explotació és 
l’anomenada grup Cabanasses, zona oest. 

A finals de la dècada dels seixanta es va produir l’acord entre Unión Española de 
Explosivos S.A. y la Compañía Española de Minas de Rio Tinto S.A. per construir el 
grup químic i miner  Unión de Explosivos Rio Tinto S.A. (ERT); com a conseqüència 
d’aquesta operació augmentaren els recursos tècnics i financers que van permetre 
reorganitzar el sector potàssic. 

El 1969 per acord entre Minas de Potasa de Súria, Unión Española de Explosivoos y 
Potasas Ibéricas, amb una participació del 46%, 37% i 17%, es va constituir la societat 
Tráfico de Mercancías S.A (TRAMER) orientada a la gestió de magatzems i 
organització d’embarcaments de potasses al Port de Barcelona. 

El 1972, a Súria es va iniciar en la producció comercialitzada de clorur sòdic (poc més 
de 2000 t/any). Tres anys després va entrar en funcionament el Pou IV, donant servei 
al grup Súria i amb una capacitat d’extracció de 500 Tn/h. El traçat de les noves 
galeries sumava una longitud d’aproximadament 10 km; continuant amb el mètode 
d’avançament per cambres i pilars (Figura 3-1) es varen afegir noves tècniques 
d’explotació basades en la utilització de minador continu i sistema LHD (Load-Haul-
Dump o Carregar-Transportar-Abocar), el qual la seva implementació s’acabaria de 
completar el 1977. El 1980 es va començar a aplicar la mecanització de l’explotació 
del grup Cabanasses, amb tècnica i equips anàlegs als utilitzats al grup Súria. 
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Figura 3-1 Mètode d'excavació d'avançament per cambres i pilars (Ref: [3]) 

Als anys setanta i a finals dels vuitanta la mina de Súria era explotada per l'empresa 
Minas de Potasa de Súria S.A, filial se Solvay S.A. El 1982 Minas de Potasa de Súria 
va iniciar els tràmits per un acord amb Fodina (del INI); es contemplava una 
participació de Fodina amb el 49% i la possible posterior transferència completa de la 
gestió de l’explotació minera de Súria. 

Des del punt de vista d’aprofitament de recursos potàssics l’acord MPS-Fodina incloïa 
l’ampliació de la zona d’explotació cap a l’est, comprenent una franja pròxima al riu 
Llobregat. En tancar-se el citat acord es va crear la empresa Súria K S.A. pertanyent al 
grup INI, que des del 1991 va desenvolupar les activitats mineres a Súria fins el 1998. 

Actualment, des del 1998, la mina està en mans de l’empresa Iberpotash S.A, part de 
la multinacional jueva Dead Sea Works, la participació de la qual és del 100%, com a 
resultat de la seva estratègia d’incrementar la seva presència a nivell mundial ja que té 
el monopoli internacional d’extracció de sal potàssica i es dedica sobretot a la 
producció de fertilitzants que ven a tot el món. 

3.4 EXPLOTACIÓ DEL JACIMENT  

Aquesta part s'ha redactat amb l’ajuda de les dades internes de la mina, facilitades per 
Iberpotash S.A. 

El dipòsit potàssic de Súria es troba emplaçat en una estructura anticlinal interceptada 
per la Falla del Tordell, de gran desenvolupament i orientació aproximada est-oest. 
Aquest jaciment ocupa en planta una àrea aproximada de 650 m d'ample per 5,6 Km 
de llarg, havent-se efectuat ja l’explotació corresponent a uns 4 km del total. 

La formació potàssica es troba sota un tram d’halita (sal de sostre o jove) i es composa 
de dos trams silvinítics superposats (Capes B i A), entre els que se n’intercala un altre 
de sal gemma (sal entredós); la potència del conjunt format per les dues capes 
potàssiques i la sal intermèdia és d’aproximadament d’uns 18m (veure columna 
litològica de la Figura 2-20, Capítol 2, Apartat 2.7.2). 



  La mineria a Súria 

 
57

Les dues zones del jaciment de Súria (veure Figura 3-3) on es desenvolupa o s'ha 
desenvolupat la activitat minera es situen a banda i banda de la Falla del Tordell; la 
localitat de Súria ve a situar-se entre ambdues. Al nord de la falla hi ha el grup 
Cabanasses (posat en producció l’any 1960 i encara en funcionament), amb capes 
mineralitzades que presenten la geometria d'un dom salí o cúpula allargada; al sud de 
la falla es troba el grup Súria (tancat l’any 2006), en el qual les capes potàssiques 
s'adapten a una disposició estructural en flanc anticlinal. Dins del grup Cabanasses, el 
sector occidental (pròxim al Pou II) ja va ser explotat durant els inicis d’aquestes 
galeries fins el 1979, centrant-se la mineria dels últims anys en el seu sector oriental, 
entre cotes situades en torn al nivell de -680 m respecte la superfície topogràfica 
(equivalent a 300 m per sota del nivell del mar). 

Un total de quatre pous miners (veure la situació en la Figura3-2 i 3-3) han permès 
donar servei a la mina. Actualment són dos pous els que donen tot el servei a 
l’explotació, aquests són el Pou II (Sta. Bàrbara) i el Pou III (Anna Maria) (veure foto de 
la Figura 3-4) ambdós construïts un al costat de l’altre el 1954 i pertanyents al grup 
Cabanasses.  

Els altres dos pous són els que donaven servei al grup Súria fins a mitjans del 2006. 
Aquests són els Pous I i IV (aquest últim també denominat Pou Fusteret) construïts 
respectivament el 1918 i el 1966 .  

 

Figura 3-2 Situació dels pous miners i de la Casa Salí 
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Figura 3-3 Localització de les activitats de la mineria realitzades a la conca potàssica catalana, a la 
comarca de Bages. En ratllat vermell, les àrees de subsòl minat i amb una creu vermella es situen els 

diferents pous miners. (Ref: [14]) 

 

Figura 3-4 Vista dels castellets dels pous del grup Cabanasses(Pous II i III) 

En cada grup miner un pou s’utilitza per l’accés del personal, equips mecànics i 
l'extracció de mineral mitjançant skips (caixa amb oberta per la part superior i amb una 
comporta a la part inferior, solament es pot utilitzar pel transport de mineral), mentre 
que l'altre té funcions de ventilació i seguretat. 

En l’explotació s'ha aplicat majoritàriament el mètode de càmeres i pilars en retirada 
amb arrencada selectiva. Els minadors continus (veure Figura 3-5) inicialment s'han 

Grup Cabanasses  

Grup Súria 

 � 
 � 

 � 



  La mineria a Súria 

 
59

utilitzat per a treballs d’excavació de galeries de servei i en les obertures de mineral 
(sempre que ho permeti el pendent de la capa) tot i que ara s’utilitzen per a la major 
part d’excavació, actualment n’hi ha 5 en funcionament al grup Cabanasses. Per altra 
banda, fins al 2003, també s’han utilitzat els explosius, l'ús dels quals es restringia a la 
preparació de les càmeres. Altres equipaments mecànics són: jumbos de perforació 
electro-hidràulics, camions telescòpics, pales d'alt tonatge i transportadors blindats i de 
banda. La capacitat de producció de "tot-ú", amb llei mitja en torn al 15% en K2O, és 
d’unes 7000 Tn/dia. 

 
Figura 3-5 Capçal d’un minador continu raspant mineral potàssic (Font interna Iberpotash S.A) 

La infraestructura de l'interior de la mina es desenvolupa a partir de dues galeries 
principals de les que, cada 60 m, parteixen transversals. El disseny de les càmeres 
busca, en la mesura del possible que no se superin els 10º (la pendent màxima de 
treball que admeten els minadors és de 18º). La ventilació de les mina és de tipus 
aspirant, operant amb un volum de 185 m3/seg  al grup Súria i de 186,6 m3/seg. al grup 
Cabanasses; per impulsar l'aire de ventilació s’utilitzen 55 unitats de turbines 
elèctriques. 

La planta de tractament del mineral potàssic de Súria té una capacitat de producció 
anual de 300000 Tn de K2O equivalent. El processat del minerals comprèn la 
separació inicial al pou de la sal gemma i el mineral potàssic. Seguidament, el material 
es transporta a la planta de tractament, on es sotmet a un procés de trituració i 
selecció. El granulat potàssic obtingut es mescla amb salmorra potàssica per crear una 
polpa que es sotmet a flotació, on mitjançant diferents reactius s’aconsegueix separar 
la potassa del residu (sal gemma) i dels fangs. Seguidament el mineral potàssic és 
filtrat i finalment dessecat. El concentrat final té una riquesa del 95% en KCl, destinant-
se un 99% de la seva producció a la fabricació d’adob potàssic. 
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Figura 3-6 Foto des del Pou IV cap al Pou I, on hi ha la planta de tractament. També es pot veure el riu 
Cardener en primer pla i l’escombrera al fons. 
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4.1 INTRODUCCIÓ 

La interferometria radar ha estat aplicada a la zona estudiada del poble de Súria per tal 
d’obtenir sèries de dades experimentals dels moviments experimentals a la superfície 
del terreny (subsidències/aixecaments). Aquest apartat té com a principal objectiu 
introduir els conceptes bàsics de teledetecció SAR i interferometria. S’explicarà tot el 
procés seguit sense aprofundir gaire en aspectes tècnics o matemàtics proporcionant 
un enfocament introductori i descriptiu. 

En primer lloc es fa una presentació dels principis bàsics del funcionament del SAR. 
Després es comenta l’aplicació del SAR en interferometria, i finalment es descriu la 
interferometria diferencia, que és la variant de la interferometria que s’ha utilitzat en 
aquesta tesina. 

4.2 FONAMENTS DE SAR 

SAR són les sigles de Synthetic Aperture Radar (radar d’obertura sintètica). El terme 
radar implica que ens estem referint a un sistema de teledetecció basat en recollir l’eco 
generat per la reflexió d’uns pols electromagnètics sobre un objecte d’interès, en el 
nostre cas, una parcel·la de terreny. Amb obertura sintètica es fa referència a la 
tècnica de processat utilitzada per augmentar la resolució de les imatges de 
reflectivitat. 

El SAR es tracta d’un sistema que va guardant informació de l’amplitud i de la fase de 
cada senyal reflectida en un determinat punt del terreny. Pot anar embarcat en avions 
o bé en satèl·lits. El SAR orbital (satèl·lits d’òrbita baixa), sobre el que nosaltres ens 
centrarem, realitza les imatges des d’una distància voltant dels 850 km, amb una 
freqüència de 35 dies. 

En aquesta tesina s’ha treballat amb les imatges proporcionades per l’ESA (European 
Space Agency) registrades pels satèl·lits ERS-2 i ENVISAT. 

4.2.1 Geometria d’un sistema SAR orbital 

La geometria d’un sistema SAR orbital és la que s’observa en la Figura 4-1. El satèl·lit 
va il·luminant l’àrea d’interès al llarg de la trajectòria de la seva òrbita.  

Tenim dos sistemes de coordenades; un agafant com a referència la posició del 
satèl·lit (pla slant-range) i l’altre agafant com a referència el terreny il·luminat (pla 
ground-range).  

S’anomena azimuth a la direcció de la trajectòria del satèl·lit i range a la direcció en la 
que es propaga el pols electromagnètic. Cada pols transmès es reflecteix en una àrea 
del terreny il·luminat (petjada) i el sensor SAR recull el seu eco. Els eixos de 
coordenades de la nostra imatge seran aquells definits per la direcció azimuth (línies) i 
la direcció range (mostres). 
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Figura 4-1 Geometria Strip Model per un sistema SAR orbital. (Ref [2]) 

La imatge és una projecció al pla d’adquisició del satèl·lit (pla slant-range) de la 
petjada situada sobre la superfície terrestre (pla ground-range). El fet de que treballem 
amb la projecció sobre el pla slant-range implica que es donin certs efectes sobre la 
imatge que ens impedeixin tenir una percepció fidel de la superfície real il·luminada. 
Els tres principals efectes distorsionadors són: (a) el foreshortening (els vessants o 
superfícies inclinades encarades al radar, queden comprimides en ser projectades 
sobre el pla d’imatge), (b) el layover (si l’angle del vessant és més gran que l’angle 
d’incidència θ  els punts més elevats del vessant són captats abans que els punts 
inferiors cosa que fa que a la imatge SAR apareguin els primers abans que els 
segons), i (c) el shadowing (quan un vessant oposat al radar té una inclinació superior 
a l’angle d’incidència sobre la horitzontal ϕ  això provoca zones d’ombra). 

 

Figura 4-2 Representació gràfica dels efectes de (a) foreshortering, (b) layover i (c) shadowing. (Ref [2]) 

4.2.2 Aplicacions pràctiques del SAR 

El conjunt d’aplicacions pràctiques del SAR es caracteritza per la seva constant 
expansió degut a que té una gran varietat d’usos. A més, a diferència d’altres sensors, 
el SAR és capaç de treballar tant de nit com de dia i en qualsevol condició climàtica i 
això implica una capacitat d’auscultació permanent. 
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Algunes de les aplicacions del SAR poden ser: la detecció de blancs orientada al 
reconeixement i vigilància; l’obtenció de dades mediambientals com la desforestació i 
el tipus de terreny; l’obtenció de mapes de topografia; la detecció i mesura de 
moviments lents del terreny; seguiment del moviment de les corrents i l’onatge, etc.  

4.3 INTERFEROMETRIA SAR 

L’objectiu de la interferometria SAR (InSAR) és l’obtenció dels models digitals 
d’elevació o DEM.  

De la informació aportada pel radar SAR, o imatge “bruta”, se n’extreu una imatge 
enfocada anomenada imatge Single Look Complex (imatge SLC), en la que cada píxel 
conté informació d’amplitud (corresponent a la reflectivitat) i fase (que conté informació 
de la distància recorreguda pel pols).     

La interferometria es basa en combinar imatges SLC formant parells que recullen 
informació d’una mateixa regió des d’angles lleugerament diferents. A aquesta 
“combinació” s’anomena interferograma. La fase entre dos punt d’un interferograma 
(increment de fases del parell d’imatges SLC) guarda relació amb la diferència 
d’alçades entre aquests punts, ja que la fase de cada imatge SLC té relació amb la 
distància recorreguda pel pols. 

4.3.1 La cadena interferomètrica 

A la Figura 4-3 es representa la cadena interferomètrica per al càlcul de Models 
Digitals d’Elevacions (DEM). 

El punt de partida de la cadena interferomètrica són dues imatges SLC de la mateixa 
regió enregistrades en dues passades del satèl·lit amb poc temps de separació. 

Una vegada seleccionades dues imatges SLC inicials haurem de calcular 
l’interferograma. Donat que es combina informació de les dues imatges píxel a píxel, 
cal que en un píxel concret hi hagi la mateixa informació de la posició del pla il·luminat. 
Això no és així per defecte, per tant s’ha de dur a terme el que s’anomena com alineat 
o corregistrat de les imatges entre sí, és a dir, desplaçar i interpolar una respecte de 
l’altre perquè siguin totalment coincidents. 

Seguidament es realitza un pre-filtrat “pas banda” en azimuth i en range. Amb això 
s’aconsegueix disminuir el soroll de l’interferograma. 

Amb les imatges alineades i filtrades es procedeix al càlcul de l’interferograma i de la 
qualitat de la fase del mateix (o nivell de coincidència de les imatges utilitzades pel seu 
càlcul). A aquest paràmetre de qualitat s’anomena coherència. 

El càlcul d’un interferograma entre dues imatges SLC es fa com el producte d’una 
d’elles (màster) pel complex conjugat de l’altre (slave), per a cada píxel. 

),()·,(),( *
21 yxSyxSyxI =         (4.1) 
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Figura 4-3 Representació de la cadena interferomètrica per l’obtenció d’un DEM. (Ref [2]). 

 

 

 

 

SLC1           SLC2 

Alineat 

Filtrat previ 

Càlcul de 
l’interferograma 

Correcció de terra 
plana 

Desenrotllat de fase 

Geocodificació 

DEM 

Càlcul de coherència 

Coherència 

Informació 
orbital 

Filtrat de 
l’interferograma 

Càlculs orbitals 



Capítol 4 

 
66

A partir d’aquest punt es treballa amb la fase de l’interferograma. Sabem que la fase 
de cada SLC és de la forma (4.2). 

sorollatmosdispdistSLC φφφφφ +++=        (4.2) 

On: 

• distφ  és la fase deguda a la distància entre el sensor i el blanc (aquesta és 

proporcional a la distància range). 

• dispφ  és la diferència de fase produïda per la reflexió de la senyal en la 

superfície terrestre. 

• atmosφ  és el terme de la fase degut a l’efecte de l’atmosfera. 

• sorollφ  engloba el soroll intrínsec al sistema SAR. 

Es pot demostrar que la fase interferomètrica resultant es pot expressar de la següent 
forma (4.3), si ens fixem veiem que és proporcional a l’increment d’altures. 

sorollatmosrr φφ
λ
πφφ ∆+∆+−=−=Ψ )·(
4

1212       (4.3) 

El primer serà quedar-se amb el terme que ens interessa, és a dir, el que conté 
informació de topografia, i eliminar la resta. El fet de que quan parlem de topografia 
tenim en compte el pla perpendicular al terra i no la direcció range, fa que haguem de 
portar a terme el procés que coneixem com “extracció de la terra plana”. 

S’entén per terme de terra plana aquell al que correspon a un escenari sense 
topografia. Observant la Figura 4-4, veiem que això és degut a que encara que els 
punts A i B es trobin a la mateixa altura sobre el terreny el valor de in  no és 0 pel fet 

d’il·luminar el terreny amb un determinat angle d’incidència. 

Per quedar-nos exclusivament amb el terme de topografia haurem de restar a la fase 
interferomètrica el terme de terra plana.  

Fins aquí hem vist que la diferència de fase entre dos píxels d’un interferograma 
guarda relació directa amb la diferència d’altures entre aquests dos punts sobre el 
terreny. Però s’ha de tenir en compte que les fases es troben enrotllades (els seus 
valors oscil·len entre -π  i π ). Per relacionar fases i altures de forma absoluta serà 
necessari desenrotllar la fase, és a dir, extreure informació del nombre de cicles de 
cadascuna de tal manera que els seus valors oscil·lin de ∞−  a ∞ .  

Arribat a aquest punt, el pas de fases a altures és immediat. Però aquestes altures són 
altures relatives, és a dir, no es troben expressades en un sistema de coordenades 
cartogràfic. Per obtenir un DEM serà necessari referenciar aquestes altures a un 
el·lipsoide (en el nostre cas WGS84, World Geodetic System 1984) de referència 
respecte un punt de control en la imatge del que coneguem la seva latitud, longitud i 
altura, i així passar d’altures relatives a absolutes. Això és el que coneixem com a 
georeferenciació. 

El resultat serà un model digital d’elevació o DEM. 
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Figura 4-4 Fase interferomètrica generada per una 
superfície sense topografia. (Ref [2]). 

Figura 4-5 Descomposició de la fase 
interferomètrica en el terme de terra plana i el 
terme de topografia. (Ref [2]). 

4.3.2 Coherència entre dues imatges SAR 

La precisió d’un DEM generat per un interferograma dependrà de la qualitat de fase de 
l’interferograma utilitzat. La coherència és un paràmetre que quantifica aquesta qualitat 
de fase. 

Sent 1P  i 2P  els valors complexes pertanyents a dos píxels de la primera i la segona 
imatge SLC respectivament, es defineix la coherència com: 

[ ]
[ ] [ ]22

2

1

21

·

*

PEPE

PPE ⋅
≡γ          (4.4) 

Habitualment només tindrem en compte el valor absolut de la coherència, que es troba 
acotat entre 0 i 1. Una coherència pròxima a 0 indicarà que l’escena és molt sorollosa i 
una coherència pròxima a 1 implica una bona qualitat de fase. 

A la pràctica es calcula una estimació. És a dir, el fet de treballar amb coherències 
implica haver de realitzar un promitjat sobre la imatge, que és el que anomenem 
multilook. El multilook aplicat a les imatges amb les que treballem és de 15 píxels en 
azimuth i 3 en range. 

Hi ha diferents factors que influeixen negativament en la coherència, un dels quals és 
la diferència de freqüències Doppler entre les dues imatges, que provoca un 
desplaçament de l’espectre en direcció azimuth. Aquest és un problema observable en 
les imatges enregistrades pel satèl·lit ERS-2 a partir de l’any 2000, on les freqüències 
Doppler es disparen i deixen de ser estables degut a errors en els giroscopis del 
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satèl·lit. Per aquest motiu, les imatges que analitzem en aquest estudi tenen un 
període buit de dades (entre 2000 i 2003 aproximadament). 

4.4 INTERFEROMETRIA DIFERENCIAL SAR  

En aquest apartat estudiarem la variant interferomètrica que s’encarrega d’extreure 
dels interferogrames informació de petits moviments del terreny (subsidències, 
aixecaments,...) que s’han donat entre dues adquisicions cancel·lant la component 
corresponent a la topografia. És el que anomenarem interferometria diferencial o 
DInSAR. Aquesta és la tècnica aplicada en aquesta tesina. 

Començarem veient en què consisteix i com es calcula un interferograma diferencial 
(interferometria diferencial clàssica). Després veurem com a partir d’un conjunt 
d’interferogrames diferencials es pot extreure amb precisió gran quantitat d’informació, 
com la component lineal del moviment, la contribució de l’atmosfera, moviments no-
lineals (interferometria diferencial avançada). 

4.4.1 Interferometria diferencial clàssica 

La interferometria diferencial clàssica té com a objectiu extreure informació de petits 
moviments del terreny a partir de dues adquisicions SAR. Per tant, a diferència de 
InSAR, interessa comptar amb adquisicions amb certa separació temporal (per 
detectar el moviment) i amb una línia de base espacial el més petita possible per 
minimitzar la component topogràfica.  

El cas ideal seria comptar amb interferogrames la línia de base dels quals fos zero, 
com es mostra en la Figura 4-6. En aquest cas la fase interferomètrica és proporcional 
a la distància que ha recorregut el punt observat en la direcció range ( ρ ). 

ρ
λ
πφφψ ·
4

12int =−=          (4.5) 

 

Figura  4-6 Geometria de la interferometria diferencial SAR. (Ref [2]). 

Tot i això, a la pràctica disposarem de dues imatges que hauran estat adquiries des 
d’angles diferents i, en conseqüència, la fase interferomètrica tindrà una petita 
component topogràfica, una component de moviment i, per últim, unes components 
aleatòries corresponents a les contribucions atmosfèriques i al soroll. L’increment de 
fase entre dos punt de l’interferograma es podrà expressar com: 
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sorollatmosmovtopo ∆Ψ+∆Ψ+∆Ψ+∆Ψ=∆Ψint       (4.6) 

El primer que cal fer és cancel·lar la part de terra plana del component topogràfic de la  
mateixa forma que hem fet a InSAR i seguidament es cancel·la el component 
topogràfic mitjançant algun dels tres mètodes possibles: ús d’interferogrames de línia 
de base curta, utilització d’un DEM, o ús de tres imatges SAR. 

En aquest estudi hem utilitzat un DEM (veure Annex 8). Aquest és el mètode que sol 
mostrar millors resultats. Amb l’ajuda d’un DEM es sintetitza una fase interferomètrica 
amb informació topogràfica exclusivament (interferograma sintètic). Després es resta 
la fase sintetitzada de la fase de l’interferograma original. El resultat obtingut serà un 
interferograma diferencial i la seva fase es pot expressar com: 

sorollatmosmovDEMdif ∆Ψ+∆Ψ++∆Ψ+∆Ψ=∆Ψ ε      (4.7) 

 

   Figura  4-7 Diagrama de blocs de l’extracció de topografia d’un interferograma amb l’ús d’un DEM   . 
(Ref [2]). 

4.4.2 Interferometria diferencial avançada 

La interferometria diferencial avançada pretén estimar l’evolució del moviment utilitzant 
un conjunt d’interferogrames de la mateixa zona (generalment amb línies de base 
petites). Quantes més imatges tinguem més informació de l’evolució del moviment es 
pot extreure, i juntament amb la utilització de tècniques de filtrat espacial i temporal, es 
podrà disposar d’una mesura del moviment de més qualitat. 

Els requisits del conjunt d’interferogrames utilitzats depenen del mètode utilitzat per 
processar-los. En aquest estudi utilitzem qualsevol parell d’imatges la línia de base del 
qual no superi un llindar determinat (200m). Abans del càlcul dels interferogrames 
s’alineen totes les imatges respecte a una de referència (l’anomenada master-master).  

Per a la realització del nostre estudi hem utilitzat un total de 120 interferogrames, 
utilitzant 50 imatges diferents. Ambdós llistats es poden trobar a les taules de l’Annex 
8. 
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Per obtenir l’evolució del moviment d’una zona determinada es compten amb tres 
entrades principals: un conjunt d’interferogrames, els seus mapes de coherència 
associats i una determinada informació orbital. La fase diferencial amb la que es 
comença el processat pot ser expressada de la següent forma: 

sorollatmosDEMmovdif Ψ+Ψ+Ψ+Ψ=Ψ ε       (4.8) 

On: 

• movΨ  és el component degut al moviment de la superfície en la direcció range 

entre les dues dates d’adquisició. 

• DEMεΨ  és el residu de fase topogràfica degut a l’error d’altures comès en el 

DEM 

• atmosΨ  és el component degut als efectes de l’atmosfera (d’ara en endavant, 

artefactes atmosfèrics). 

• sorollΨ  és la component de fase sorollosa, en la que incloem la decorrelació 

temporal i espacial, el soroll tèrmic,… 

El processador encarregat de portar a terme tot el processat és subsoft, desenvolupat 
en el Departament de la Teoria del Senyal i la Comunicació de la UPC. 

A la Figura 4-8 es representa el processat seguit pel programa subsoft per a DInSAR 
avançada. 
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Figura 4-8 Diagrama de blocs del processat de subsoft (Ref [2]) 

4.4.2.1 Selecció de píxels coherents i triangulació 

En els interferogrames diferencials que s’utilitzen pel processat, la qualitat de fase 
varia d’un punt a un altre i no tots els punts presenten la qualitat suficient com per ser-
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nos útils per l’estimació del moviment. És per això que el primer que es realitza és una 
selecció dels punts de major qualitat per tal de quedar-nos amb els píxels 
corresponents a punts coherents al llarg del temps. 

Amb això s’aconsegueix un mapa de punts seleccionats amb la fase d’aquests. Per 
que els valors de fase siguin comparables hem de treballar amb fases relatives. Això 
s’aconsegueix associant a cada enllaç un increment de fase. El criteri seguit per 
establir els enllaços és el de l’anomenada triangulació de Delaunay (Figura 4-9). 

 

Figura  4-9 Exemple de triangulació de Delaunay (Ref [2]). 

4.4.2.2 Càlcul de la velocitat lineal de moviment 

La primera informació que s’extreu de les fases diferencials és la corresponent a la 
velocitat lineal de moviment i l’error de DEM ( elvmod  i elmodε ). Per això s’ha de construir 

un model de fase que tan sols tingui en compte aquests dos conceptes. Aquests valors 
seran aquells que millor aproximin l’increment de fase del model, elmod∆Ψ , a 

l’increment de fase real dif∆Ψ .  

Per avaluar la qualitat de les solucions obtingudes i, en conseqüència, prescindir 
d’aquells valors incorrectes es defineix la funció coherència de model. La funció 
s’aproximarà a 1 per un bon ajust del model a la fase real i s’aproximarà a 0 en cas 
contrari. 

Per tornar als valors absoluts de velocitat i error de DEM per a cada píxel es porta a 
terme un procés d’integració. És a dir, partint d’una sèrie de punts (llavors) en els que 
s’assigna velocitat i error de DEM nuls, es van obtenint la resta de valors. Per a la 
integració es té en compte la coherència del model en cada enllaç. 

Ara ja disposem de dos mapes, un de velocitats lineals i un altre d’errors de DEM pels 
punts seleccionats. Els errors comesos en l’estimació de la velocitat i l’error de DEM 
estan estretament relacionats amb com siguem d’estrictes en seleccionar el píxels 
coherents. Com majors siguin les nostres exigències, millor qualitat de fase tindrem i, 
per tant, menor serà l’error. Aplicant una selecció de punts raonable es poden obtenir 
errors de l’ordre de mm/any. 
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4.4.2.3 Concepte de fase residual. Artefactes atmosfèrics 

Amb els resultats obtinguts fins el moment es pot sintetitzar la fase corresponent a la 
velocitat lineal i l’error de DEM. Restant aquesta fase de l’interferograma diferencial, 
s’obté el que es coneix com fase residual o residu: 

sorollmnlatmoseldifresidu ∆Ψ+∆Ψ+∆Ψ=∆Ψ−∆Ψ=∆Ψ mod     (4.9) 

elmod∆Ψ  és la component deguda al moviment lineal i a l’error de DEM, atmos∆Ψ  és la 

component de fase deguda als artefactes atmosfèrics, mnl∆Ψ  és la component deguda 

al moviment no lineal en la direcció slant-range i soroll∆Ψ  és la component de soroll. 

Tindrem un residu per cada interferograma calculat. L’objectiu ara és separar la 
component atmosfèrica de la de moviment no lineal. 

El component de fase atmos∆Ψ  és degut a la presència de l’atmosfera en el camí entre 

el radar i el blanc. Les característiques de l’atmosfera en dos punts pròxims entre si 
són molt similars, pel que diem que l’atmosfera té un comportament pas baix 
espacialment. Per altre banda, des del punt de vista temporal, es considera que 
l’atmosfera es troba present en tota la banda de freqüències, i per tant direm que té un 
comportament de soroll blanc. 

La component de fase mnl∆Ψ  es correspon a la fase provocada per petits moviments 

del terreny no lineals amb cert component en la línea de visió amb el satèl·lit. Donat 
que nosaltres ens dediquem a estudiar moviments lents, podem dir que el component 
de moviment no lineal es troba a freqüències baixes i per tant té un comportament pas 
baix temporalment. 

Aprofitant les característiques dels dos components es realitza un filtrat pas baix 
espacialment del residu i seguidament un filtrat pas alt temporal (ajudant-nos amb 
tècniques de desenrotllat i l’algoritme SVD per tal d’ordenar les imatges en el temps) i 
finalment, el residu filtrat es correspon amb la component atmosfèrica associada a 
cada imatge SLC. Per tant només cal fer la diferència del parell de SLC per obtenir la 
component atmosfèrica de l’interferograma corresponent. 

4.4.2.4 Obtenció de la component no lineal de moviment 

Per últim, l’extracció del moviment no lineal es realitza en dos passos. En primer lloc 
s’extreu el moviment no lineal de baixa resolució basat en el residu filtrat pas baix i, en 
segon lloc, es calcula el moviment no lineal d’alta resolució. 
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Figura 4-10 Exemple de la obtenció de l’evolució total de la deformació mitjançant la suma de les diferents 
components de moviment (Ref [2]) 

Una vegada s’ha realitzat tot el procés finalment cal sumar els diferents components 
del moviment (la component lineal, la component no lineal de baixa resolució i la 
component no lineal d’alta resolució), veure Figura 4-10. 
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5.1 INTRODUCCIÓ 

Després d’haver realitzat un estudi geològic de la zona de Súria, un estudi de 
geometria i profunditat del dom salí, una síntesis de l’evolució de l’explotació 
potàssica, i l’aplicació del mètode d’interferometria diferencial, ara es passa a 
comentar els resultats obtinguts aplicant la tècnica DInSAR. 

En la primeta part d’aquest capítol s’exposen els mapes dels moviments en superfície 
obtinguts i alhora es comenten les subsidències observades i les possibles causes 
d’aquests. 

En segon lloc es fa un estudi comparatiu entre dels resultats obtinguts i dades 
provinents d’estudis realitzats amb altres tècniques.  

També hi ha una apartat on es reflexiona si existeix relació entre els assentaments i la 
potència de la cobertora. 

Finalment s’analitza el mètode DInSAR, tenint en compte l’experiència que ha 
significat la realització d’aquesta tesina, i es comenten alguns dels paràmetres més 
importants alhora d’obtenir uns bons resultats. 

5.2 RESULTATS OBTINGUTS AMB DInSAR  

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, degut a que teníem un buit considerable 
d’imatges entre el 2000 i el 2003 hem preferit realitzar l’anàlisi en dues franges de 
temps, del 1995 al 2000 (fins a mitjans del 2001) i del 2003 al 2007. Per aquest motiu 
s’han obtingut els dos mapes Figura 5-1 i Figura 5-2 de moviments en superfície 
corresponents als resultats dels dos períodes. 

El primer període de dades s’ha processat mitjançant 31 imatges SLC. En canvi, la 
segona etapa, ha estat processada mitjançant 19 imatges SLC.  

Tot i que els resultats han estat georeferenciats podem tenir errors de desplaçaments 
de l’ordre del tamany del píxel (de 20x4 m, degut al multilook aplicat), degut a errors en 
localització dels punts de control i errors del DEM. De la mateixa manera, també tenim 
errors ens els resultats de les velocitats d’assentament. S’estima que en zones amb 
bona coherència podem tenir errors de 1 mm/any (és difícil d’estimar, ja que depèn de 
molts factors, com per exemple, el camí seguit en la integració). 

Per tal de facilitar la visualització dels resultats i agilitzar-ne la seva interpretació s’han 
representat sobre l’ortofotomapa o sobre el mapa topogràfic de la zona, segons ha 
convingut. 

Hem de comentar que les velocitats positives corresponen a moviments de 
subsidència (la majoria dels moviments observats), i per tant les negatives 
corresponen a aixecaments del terreny. Quan parlem d’assentaments acumulats, els 
positius corresponen a un enfonsament i els negatius són just el contrari. 

L’escala de velocitats utilitzada en les figures següents (Figura 5-1 i 5-2) és: 

  4.5 cm/any  -1.5 cm/any 0 cm/any 
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Figura 5-1 Mapa de velocitat vertical del període 1995-2000. 

 Figura 5-2 Mapa de velocitat vertical del període 2003-2007. 

Observant els resultats veiem clarament dues zones afectades per moviments de 
subsidència, amb un clar gradient de colors (del blau cel fins al vermell, passant pel 

0 800m 

0 800m 
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verd i el groc), que contrasta amb la resta del territori estudiat, d’un color blau marí, 
que ens indica que és una zona molt més estable. 

Per tal d’estudiar els resultats obtinguts amb més detall, s’ha dividit el terreny en 
diferents zones segons el seu comportament (veure Figures 5-3 i 5-4): 

Zona 1: Explotació del grup Cabanasses 
Zona 2: Explotació del grup Súria 
Zona 3: Àrea entre explotacions 
Zona 4: Àrea del casc urbà de Súria 
Zona 5: El Pla de les Hortes 
Zona 6: Àrea afectada per la formació de bòfies 

A més a més, per facilitar la visualització, també s’ha cregut convenient presentar-los 
amb una escala de colors tramificada, de forma que els píxels que van associats a una 
velocitat vertical amb un marge de 0.5 cm/any corresponen a un mateix color.  

L’escala utilitzada és la següent (des del “0” cap a la dreta, cada color representa un 
increment de velocitat de 0,5 
cm/any):

 

Figura 5-3  Mapa de velocitat vertical del període 1995-2000. 

8 cm/any   0 cm/any 

 Zona 1 

 Zona 2 

 Zona 3 

 Zona 5 

 Zona 4 

0 800m 

 Zona 6 
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Figura 5-4 Mapa de velocitat vertical del període 2003-2007. 

5.2.1 ZONA 1: Explotació del grup Cabanasses 

La zona en qüestió és una zona no urbana situada al nord-est del municipi de Súria. 
Aquesta àrea està afectada per una subsidència clara. Ens referim a una àrea de 
perímetre ovalat, majoritàriament recoberta per bosc i camps de cultiu, amb algunes 
masies o cases aïllades.  

En tot aquest apartat es treballa amb l’escala següent (cada canvi de color representa 
un increment de velocitat de 0,5 cm/any):  

 

 

 

 

 

8 cm/any   0 cm/any 

 Zona 1 

 Zona 2 

 Zona 3 

 Zona 5 

 Zona 4 

0 800m 

 Zona 6 
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Figura 5-5 Zona 1. Període de dades entre 1995 i 2000 

 
Figura 5-6 Zona 1. Període de dades entre 2003 i 2007 

En les dues imatges (Figura 5-5 i Figura 5-6) es pot comprovar que la subsidència és 
clara. A més a més, es pot veure un gradient de velocitats que es va accentuant cap a 
l’interior del perímetre afectat (cap al nord-est del Torrent Fondo, veure mapa 
topogràfic de l’Annex 2), fins a un màxim de 8,75 cm/any. Aquest fet ens fa pensar que 
els resultats obtinguts tenen sentit dins d’aquest context, ja que no són un conjunt de 
píxels aïllats els que detecten fenòmens de subsidència, sinó que el que s’observa és 
una zona amb una clara tendència a l’enfonsament amb un augment espacialment 
coherent i progressiu de les deformacions. 

1111AAAA    

1B1B1B1B    

1C1C1C1C    1D1D1D1D    

1E1E1E1E    

1111AAAA    

1B1B1B1B    

1C1C1C1C    
1D1D1D1D    

1E1E1E1E    
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Els assentaments observats són lleugerament menors en el segon conjunt d’imatges, 
això podria ser degut a que en el segon període d’observació no es té informació de la 
zona on cal esperar els majors assentaments, ja que és una zona on la interferometria 
dóna imatges poc coherents. 

Les deformacions observades es poden associar clarament a l’explotació de sals 
potàssiques, concretament a la zona d’influència del grup Cabanasses. Amb això es 
pot deduir que l’extracció de mineral es produeix des de l’entrada dels Pous II i III 
(veure Figura 3-2 del Capítol 3) cap al nord-est, és a dir, en direcció contrària al poble. 

Aquest tipus de moviments en superfície no els podem associar a cap altre fenomen 
geològic natural, com podria ser la dissolució de les sals per infiltració de l’aigua de 
pluja, ja que en aquesta zona les trobem a molta profunditat (a més de 500 m per sota 
de la cota de la superfície topogràfica). 

Per altra banda, si es comparen les dues imatges anteriors (Figura 5-5 i Figura 5-6), 
veurem que l’àrea afectada augmenta amb el pas del temps, i els assentaments 
màxims es desplacen cap al nord-est. Amb això es pot concloure que en aquest sentit 
és en el que s’està explotant actualment.  

Per tal d’analitzar aquest avançament, hem estudiat el comportament de diferents 
píxels (situats en les Figures 5-5 i 5-6) per tal de veure-hi reflexat el progrés de 
l’excavació. 

 (a)  (b) 

Figura 5-7 Gràfiques de l’evolució del punt 1A (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-8 Gràfiques de l’evolució del punt 1B. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-9 Gràfiques de l’evolució del punt 1C. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 
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 (a) 
 

(b) 

Figura 5-10 Gràfiques de l’evolució del punt 1D. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-11 Gràfiques de l’evolució del punt 1E. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 Velocitat del moviment (cm/any) Assentament acumulat (cm) 
 1995-2000 2003-2007 1995-2000 2003-2007 

1A 3.00 1.75 16 8 
1B 4.75 1.75 26 9 
1C 8.75 3.25 49 16 
1D 2.25 3.25 13 16 
1E 0.35 3.5 2 17 

Taula 5-1 Velocitats d’assentament i assentaments acumulats als punts 1A,1B, 1C,1D i 1E en els dos 
períodes d’estudi. 

Efectivament, comparant els diferents valors de velocitat (Taula 5-1) dels diferents 
punts en els dos períodes estudiats, es pot apreciar un desplaçament dels 
assentament màxims. Si ens fixem amb els punts 1A i 1B, els dos situats per 
l’esquerra dels assentament màxims en la primera etapa, tendeixen a disminuir la 
velocitat. El punt 1C, corresponent a la zona de subsidència màxima al 2000, també 
disminueix la seva velocitat d’assentament en la segona període estudiat. En canvi, els 
punts que estan situats per la dreta dels assentament màxims en el primer tram 
tendeixen a accentuar la subsidència en el segon període d’anàlisi degut a l’evolució 
de l’excavació cap a aquesta direcció. 

Vist el comportament del d’aquesta zona, no hi ha cap indici de que faci pensar que les 
deformacions del terreny es puguin estabilitzar. Podem preveure que, en els propers 
anys, la cavitat que deixa l’explotació minera en profunditat seguirà generant la 
subsidència de la superfície del terreny a l’exterior.  

5.2.2 ZONA 2: Explotació del grup Súria 

Aquesta zona és pràcticament igual a l'anterior. L’àrea està afectada per una clara 
subsidència del terreny. L’àrea afectada té forma ovalada, més estreta cap a l’oest i 
més àmplia en sentit contrari. Afecta una extensió de terreny fora del casc urbà, 
majoritàriament bosc i alguns camps de cultiu. 

En tot aquest apartat treballem amb l’escala següent (cada canvi de color cap a la 
dreta, representa un increment de velocitat de 0,5 cm/any):  
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Figura 5-12 Zona 2. Període de dades entre 1995 i 2000 

 
Figura 5-13 Zona 2. Període de dades entre 2003 i 2007 
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En les dues imatges anteriors (Figura 5-12 i Figura 5-13) el que observem és una zona 
amb una clara tendència a l’enfonsament, amb velocitats d’assentament màximes de 
8,5 cm/any. 

Tot i que la coherència de les dades no és tant alta com ho pot ser en zona urbana, 
podem afirmar que el comportament general de la zona és consistent, ja que el fet de 
tenir un gradient tant clar d’assentaments, en corones concèntriques, ens indica que 
no es tracta de la deformació d’uns quants punts aïllats sense relació entre si.  

Degut a que es té coneixement de l’existència de galeries d’explotació minera en 
aquesta zona, podem afirmar que aquest comportament de la superfície del terreny es 
correspon a la zona d’influència de subsidència en superfície deguda a l’explotació del 
grup Súria, des dels Pous I i IV (veure Figura 3-2 del Capítol 3) cap al nord-est. A més 
a més, el comportament d’aquesta àrea és molt semblant al de la zona 1, fet que ens 
confirma que la zona 1 correspon també a l’explotació minera.  

Una curiositat és que la zona de moviment màxim no està situada al centre de l’àrea 
afectada, sinó que està desplaçada cap al nord-est. Amb això es pot deduir que 
l’explotació ha anat avançant en aquesta direcció. 

Si comparem les dues imatges Figura 5-12 i Figura 5-13, veurem que l’àrea afectada 
és aproximadament la mateixa. Aquest fet pot ser degut a que des de mitjans del 2006 
no s’hi explota, i segurament el ritme d’extracció de l’últim període d’explotació en 
aquesta zona va anar decreixent, i per tant l’àrea afectada per la subsidència tendeix a 
estancar-se i no seguir progressant amb tanta rapidesa com passa en la zona 1. 

A continuació, es presenta l’evolució d’una sèrie de punts situats dins de la zona 2, 
distribuïts d’est a oest (veure Figures 5-12 i 5-13).   

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-14 Gràfiques de l’evolució del punt 2A. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-15 Gràfiques de l’evolució del punt 2B. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 
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 (a) 
 

(b) 

Figura 5-16 Gràfiques de l’evolució del punt 2C. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 (a) (b) 

Figura 5-17 Gràfiques de l’evolució del punt 2D. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-18 Gràfiques de l’evolució del punt 2E. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-19 Gràfiques de l’evolució del punt 2F. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 Velocitat del moviment (cm/any) Assentament acumulat (cm) 
 1995-2000 2003-2007 1995-2000 2003-2007 

2A 2.50 1.25 14 6 
2B 5.25 3.40 29 17 
2C 7.00 4.75 39 23 
2D 7.50 0.75 40 4 
2E 8.75 5.75 48 29 
2F 1.25 1.25 7 6 

Taula 5-2 Velocitats d’assentament i assentaments acumulats als punts 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F en els 
dos períodes d’estudi. 

Els punts 2A, 2B, 2C i 2E estan a l’oest de l’àrea de màxim assentament i per tant, 
suposant que l’explotació ha avançat en la mateixa direcció que la zona 1 però a 
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menys velocitat, és d’esperar que tendeixin a disminuir els assentaments. El Punt 2F, 
en canvi, s’ha mantingut, i això ens pot indicar que l’explotació no ha progressat tant 
com ho ha fet la zona 1. 

Per altra banda, analitzem a part el punt 2D. Aquest està situat en la zona de màxim 
assentament del primer període, en canvi els resultats del 2003 al 2007 sembla que 
aquesta àrea sigui exageradament més estable (velocitat en el segon tram és de 0.75 
cm/any, molt més baixa que la del primer, 8.75 cm/any). La interpretació que se’n pot 
fer és que hi pot haver un possible error en el processat de les imatges SLC, 
segurament degut a que es tracta d’una zona força aïllada de la resta i per tant no 
tingui una bona connexió amb els punts de més coherència. Per tant, creiem que la 
regió que envolta el punt I continua sent en el segon període la zona de màxima 
subsidència. 

Observant el comportament de la zona 2, no es pot pensar que a curt termini el terreny 
s’estabilitzi, però sabent que l’explotació d’aquestes galeries es va suspendre l’any 
2006 (tancament oficial el 31/08/2006), es pot preveure que molt a llarg termini els 
assentaments tendeixin a estabilitzar-se. 

5.2.3 ZONA 3: Entre zones d’explotació 

Entre les dues zones anteriors hi es situa la zona 3, una franja allargassada amb un 
comportament força més estable.  

Treballem amb l’escala següent (cada canvi de color cap a la dreta representa un 
increment de 0,5 cm/any):  

 

Figura 5-20 Zona 3. Període de dades entre 1995 i 2000 
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Figura 5-21 : Zona 3. Període de dades entre 2003 i 2007 

A continuació presentem les gràfiques de l’evolució dels punt marcats en les figures 
anteriors (Figures 5-20 i 5-21). 

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-22 Gràfiques de l’evolució del punt 3A. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-23 Gràfiques de l’evolució del punt 3B. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-24 Gràfiques de l’evolució del punt 3C. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

3A3A3A3A    

3B3B3B3B

3C3C3C3C

3D3D3D3D    



Capítol 5 

 
88

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-25 Gràfiques de l’evolució del punt 3D. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 

 Velocitat del moviment (cm/any) Assentament acumulat (cm) 
 1995-2000 2003-2007 1995-2000 2003-2007 

3A -0,2 -0,1 -1 -0,5 
3B 0,4  -0,15 2,2 -0,8 
3C 0.75 0.75 4 3 
3D 0.75 1 3 4 

Taula 5-3 Velocitats d’assentament i assentaments acumulats als punts 3A, 3B, 3C i 3D en els dos 
períodes d’estudi 

En primer lloc, podem observar que les gràfiques dels diferents punt tenen una gran 
part de component no lineal del moviment. Això pot ser degut a que és una àrea de 
baixíssima coherència. Per una banda és zona boscosa, i per altra no se li pot associar 
un comportament o tendència molt clara, com passa en les dues zones que hem vist 
anteriorment.  

El punt 3A sembla que tingui tendència a aixecar-se, mentre que els punts 3B, 3C i 3D 
clarament assenten, encara que menys que en les zones 1 i 2. Com ja hem dit, en 
aquesta àrea tenim limitacions en la fiabilitat dels resultats i l’hem d’analitzar 
globalment i no de forma local.  

Per tant, podem concloure que la zona 3 és una franja més estable que les zones 
anteriors, encara que alguns punts poden veure’s afectats per les àrees de 
subsidència frontereres. 

5.2.4 ZONA 4: Àrea urbana del poble de Súria 

Aquesta zona és de gran interès, ja que els moviments de la superfície del terreny en 
zones urbanes poden arribar a portar problemes estructurals en edificis i mobiliari 
urbà. Tot i això, no esperem tenir grans assentament en aquesta zona, ja que al poble 
no hi ha signes evidents de grans deformacions. 

En la primera part d’aquest apartat treballem amb l’escala següent (cada canvi de 
color cap a la dreta representa un increment de 0,5 cm/any): 

 

 
8 cm/any   0 cm/any 
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Figura 5-26 Zona 4. Període de dades entre 1995 i2000 

 
Figura 5-27 Zona 4. Període de dades entre 2003 i 2007 
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En general, podem veure (Figures 5-26 i 5-27) que la zona urbana és la zona amb més 
densitat de punts processats de tota l’àrea estudiada, degut a la seva major 
coherència.  

Podem destacar que majoritàriament el poble de Súria no sembla afectat per grans 
moviments de subsidència i per tant no es detecta cap situació de perill per a la 
població. Es poden trobar, però, dues àrees afectades per una lleugera subsidència 
(sobretot entre els anys 1995 i 2000). Aquestes dues zones afectades són les 
encerclades de color vermell sobre les figures anteriors (Figures 5-26 i 5-27), 
corresponents al barri de Salipota (a la dreta) i Cal Jover (a l’esquerra), i que 
estudiarem a part. 

A continuació, presentem alguns punts corresponents de la zona urbana, entre els 
quals es troben els barris de Joncarets, zona Centre, Rastells, la Colònia de Santa 
Maria, el Poble Vell, Bella Vista, Sant Jaume i Cal Trist. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-28 Gràfiques de l’evolució del punt 4A. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-29 Gràfiques de l’evolució del punt 4B. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-30 Gràfiques de l’evolució del punt 4C. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 Velocitat del moviment (cm/any) Assentament acumulat (cm) 
 1995-2000 2003-2007 1995-2000 2003-2007 

4A 0,25 Estable 1,5 Estable 
4B 0,15 Estable 0,8 Estable 
4C 0,15 Estable 0,8 Estable 

Taula 5-4 Velocitats d’assentament i assentaments acumulats als punts 4A, 4B i 4C en els dos períodes 
d’estudi 
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Efectivament, les variacions observades en les gràfiques són mínimes. Tot i això, en el 
primer tram d’imatges es detecten velocitats d’assentaments de fins a 0,2 cm/any, i per 
tant, no és un sector estable. En el segon període, en canvi, s’observen petites 
oscil·lacions en les gràfiques, però podem considerar que es mouen al voltant del 0 
cm/any. En definitiva, sembla que el terreny en la zona urbana pugui patir una 
subsidència mínima amb tendència a estabilitzar-se, però s’hauria de veure què passa 
en els propers anys, per confirmar que la tendència real sigui l’estabilització o si el 
terreny continua enfonsant-se molt lentament. 

Hem de fixar-nos amb detall, tal i com hem comentat anteriorment, amb la zona nord 
del barri de Salipota (a l’oest del riu Cardener), i amb Cal Jover (a l’oest de Salipota). 
Aquestes són les úniques àrees urbanes clarament afectades per moviments de 
subsidència detectats per l’estudi amb el mètode d’interferometria radar. Per això, hem 
cregut convenient presentar els resultats amb un processat més restrictiu, obtenint 
solament els resultats de millor coherència (concretament hem utilitzat dues capes de 
coherència 0,4 i 0,3). 

La part del barri de Salipota que es veu afectada està coberta de blocs de pisos 
construïts entre els anys 1999 i 2006. I Cal Jover és una petita zona industrial, on hi ha 
una fàbrica tèxtil.  

També hem canviat l’ordre de l’escala per tal de poder interpretar millor les petites 
variacions del terreny. L’escala d’aquesta part és la següent (cada canvi de color cap a 
la dreta representa un increment de 0,05 cm/any):  

 

 

Figura 5-31 Salipota i Cal Jover (Zona 4) Període de dades entre 1995 i 2000 
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Figura 5-32 Salipota i Cal Jover (Zona 4). Període de dades entre 2003 i 2007 

Les gràfiques següents corresponen als assentaments detectats en els punts marcats 
en les figures anteriors (Figures 5-31 i 5-32)  

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-33 Gràfiques de l’evolució del punt 4D. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-34 Gràfiques de l’evolució del punt 4E. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5-35 Gràfiques de l’evolució del punt 4F. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-36 Gràfiques de l’evolució del punt 4G. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-37 Gràfiques de l’evolució del punt 4H. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 

 Velocitat del moviment (cm/any) Assentament acumulat (cm) 
 1995-2000 2003-2007 1995-2000 2003-2007 

4D 0,2 -0,1 1,2 -0,6 
4E 0,37 Estable 2 Estable 
4F 0.55 Estable 3 Estable 
4G 0,7 Estable 3,8 Estable 
4H 0,5 Estable 2,8 Estable 

Taula 5-5 Velocitats d’assentament i assentaments acumulats als punts 4D, 4E, 4F i 4G en els dos 
períodes d’estudi. 

En aquest cas veiem que en el primer període estudiat, entre el 1995 i el 2000, la 
subsidència és clara. Els moviments són d’una magnitud molt inferior als observats en 
les zones 1 i 2, però el fet de que es vegi afectada una superfície urbana fa que 
l’haguem de tenir molt en compte. Observem que la subsidència al barri de Salipota, 
durant el primer període, és major cap al sector nord-oest, amb valors de fins a 0,7 
cm/any (punts 4G i 4F), que tendeixen a decréixer (punt 4E) fins a subsidències 
mínimes de 0,2 cm/any (punt 4D) cap al sud. 

Un aspecte a remarcar és que al final del primer període s’intueix una tendència a 
disminuir els assentaments, fet que s’acaba confirmant, tant a Salipota com a Cal 
Jover, si observem el segon estudi realitzat entre el 2003 i el 2007. En aquest segon 
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tram, les velocitats són molt menors, de menys de 0,1 cm/any (excepte el punt 4D que 
sembla que sofreixi un petit aixecament). 

Cal comentar que l’existència de subsidències en el barri de Salipota i a Cal Jover és 
un fet que ja ha estat enregistrat en el passat.  

Les causes d’aquests assentaments segurament són el tancament d’antigues galeries 
de l’explotació minera de la zona del grup Cabanasses (zona oest). Això podria donar-
se ja que, la mina de potassa va explotar el subsòl situat al nord de l'actual barri de 
Salipota a diferents nivells situats a fondàries situades aproximadament entre -208 i -
308 m respecte la boca dels Pous II i III. La zona oest del grup Cabanasses es va 
començar a explotar als anys 60, i es va estendre per sota del riu Cardener al nord del 
barri de Salipota. La seva activitat va finalitzar l’any 1979 i va ser reblerta amb una 
salmorra saturada en Cl Na. 

Si s’observen els plànols de situació de les galeries de la zona oest del grup 
Cabanasses. (plànol de l’Annex 9), aquesta disposició indica que, a grans trets, els 
sectors del barri més propers a la mina són els que presenten una major subsidència. 

Degut a que estem parlant de galeries d’explotació antigues (de fa 30 anys) és 
possible que el terreny s’estigui estabilitzant definitivament. 

5.2.5 ZONA 5: Pla de les Hortes. Zona d’aixecament 

Tal i com s’ha estudiat en els capítols anteriors sabem que al sud del casc urbà la sal 
es troba propera a la superfície (30 m de profunditat) degut a l’existència del dom salí i 
la Falla del Tordell. Com ja sabem, un dom salí pot anar acompanyat de fenòmens 
d’aixecament del terreny o halocinesi. 

Degut a que els moviments en aquesta zona són mínims, hem cregut convenient 
presentar els resultats amb un processat més restrictiu (tal i com hem fet amb el barri 
de Salipota), obtenint solament els resultats de millor coherència (concretament hem 
utilitzat dues capes de coherència 0,4 i 0,3). 

En aquest apartat treballarem amb l’escala següent (cada canvi de color cap a la dreta 
representa un increment de 0,05 cm/any). Recordem que aquí les velocitats són 
negatives, ja que estem detectant aixecaments del terreny.  

 
-0,2 cm/any   -1 cm/any 
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Figura 5-38 Zona 5. Període de dades entre 1995 i 2000 

  
Figura 5-39 Zona 5. Període de dades entre 2003 i 2007 

Observant els resultats (Figures 5-38 i 5-39), podem fixar-nos que al sud del poble de 
Súria, coincidint amb una zona d’horts i cultius extremadament poc coherent (molt 
pocs píxels), tenim una zona amb una lleugera tendència a aixecar-se.  
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 (a) 
 

(b) 

Figura 5-40 Gràfiques de l’evolució del punt 5A. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-41 Gràfiques de l’evolució del punt 5B. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-42 Gràfiques de l’evolució del punt 5C. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 

 Velocitat del moviment (cm/any) Assentament acumulat (cm) 
 1995-2000 2003-2007 1995-2000 2003-2007 

5A -0,15 -0,35 -0,8 -2 
5B -0,35 -0,5 -2 -2,5 
5C -0,25 -0,6 -1,5 -3 

Taula 5-6 Velocitats d’assentament i assentaments acumulats als punts X, Y i Z en els dos períodes 
d’estudi. 

La conclusió que s’extreu analitzant la taula anterior, és que el moviment ascendent ha 
tendit a augmentar en els últims anys. Són, però, moviments gairebé inapreciables, i 
degut a que tenim molts pocs píxels coherents, és una àrea amb molt poca informació. 
El què sí que es pot pensar és que aquests increments de la cota topogràfica es deuen 
a fenòmens d’halocinesis provocats pel propi dom salí que, com ja s’ha comentat, en 
aquesta zona es troba a poca fondària. 

Degut a que és l’àrea on la sal es troba més propera a la superfície, també haguéssim 
pogut esperar fenòmens de subsidència o col·lapse deguts a la dissolució de les 
evaporites. Però aquest fet no s’observa aplicant la tècnica DInSAR. 
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5.2.6 ZONA 6: Àrea afectada per la formació de bòfies 

Aquesta zona és completament diferent a les cinc anteriors. Fins ara s’han analitzat 
àrees afectades tant per moviments d’elevació del terreny com per subsidències. El fet 
de que totes elles siguin deformacions lentes fa que la tècnica interferometria radar les 
pugui detectar amb facilitat. Tot el contrari del que succeeix en aquesta zona. 

La zona 6 és l'única zona de formació de bòfies que es manté activa a Súria, es troba 
prop de la riera del Tordell, a la sortida de Súria pel barri de Joncarets en direcció a 
Balsareny. Es tracta d'una zona de camps i bosc a l'esquerra de la riera, 
afortunadament sense habitatges. Gràcies al treball de camp realitzat s’han detectat 
quatre àrees enfonsades molt focalitzades (veure Figura 5-43), dues d’elles 
col·lapsades formant dues bòfies clares. La darrera es va formar el 4 de desembre del 
2000, i es tracta d'un gran forat cilíndric, d'uns 5 m de diàmetre i 8 m de profunditat. 
Aquest tipus de deformació afecta a àrees molt concretes, i el moviment que es 
produeix sol ser ràpid i de gran magnitud (de l’ordre de metres). 

 

Figura 5-43 Situació del zona de bòfies sobre el mapa topogràfic i sobre l’ortofotomapa. Les 
bòfies estan senyalitzades amb un cercle de color vermell en l’ortofotomapa. 

Els resultats interferomètrics obtinguts d’aquesta zona són els que es presenten a 
continuació. 

En aquest apartat treballem amb l’escala següent (cada canvi de color cap a la dreta 
representa un increment de 0,5 cm/any): 

 

 
8 cm/any   0 cm/any 
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Figura 5-44 Zona 6. Període de dades entre 1995 i 2000.  

 

Figura 5-45 Zona 6. Període de dades entre 2003 i 2007.  

Si ens fixem en les Figures 5-44 i 5-45 es pot veure que en l’àrea estudiada s’han 
obtingut pocs píxels amb informació coherent. A continuació es mostra l’evolució del 
moviment detectat amb DInSAR dels punts 6A i 6B, ambdós molt propers a les àrees 
enfonsades. 

 (a) 
 

(b) 

Figura 5-46 Gràfiques de l’evolució del punt 6A. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 
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 (a) 
 

(b) 

Figura 5-47 Gràfiques de l’evolució del punt 6B. (a) 1995-2000 (b) 2003-2007 

 

 Velocitat del moviment (cm/any) Assentament acumulat (cm) 
 1995-2000 2003-2007 1995-2000 2003-2007 

6A 0,53 -1 2,4 -4 
6B -1,3 -0,5 -6 -2 

Taula 5-7 Velocitats d’assentament i assentaments acumulats als punts 6A i 6B  en els dos períodes 
d’estudi. 

Sorprenentment, els resultats observats en les diferents gràfiques no corresponen a 
les deformacions observades sobre el terreny. El píxel 6A detecta en el primer període 
d’imatges un assentament acumulat de 2,4 cm, mentre que en el segon el moviment 
és ascendent, de 4 cm. Per altra banda el punt 6B també s’eleva, 6 i 2 cm en 
cadascuna de les etapes estudiades.  

Per tant, els resultats obtinguts amb DInSAR de la zona 6 no són fiables degut a que 
les deformacions que es detecten sobre el terreny són moviments ràpids i de gran 
magnitud. Amb aquest fet podem afirmar que el mètode DInSAR té limitacions a l’hora 
de detectar col·lapses. 

Les elevacions del terreny detectades podrien anar associades als processos 
halocinètics del dom salí, però és molt poc probable degut a que les evaporites es 
troben a més de 300 m per sota de la cota del terreny. A més a més, tots els píxels 
d’aquesta zona pertanyen a la capa de coherència imposada menys restrictiva, i per 
tant la menys fiable. 

Fins aquest punt hem vist que en la zona 6 es produeixen col·lapses, i que el mètode 
DInSAR no té la capacitat de detectar-los. A continuació s’intenten deduir quines són 
les causes de la formació d’aquestes bòfies. 

Aquest tipus de deformacions van associades a fenòmens de dissolució del substrat, 
ara bé, el problema és conèixer quin és el material dissolt. Hi ha diferents estudis 
realitzats en aquesta zona, i cadascun dóna una hipòtesis diferent. 

HIPÒTESIS 1: D’un estudi realitzat per l’ICC (Ref: [17]), en el qual s’inclou un sondeig, 
se n’extreuen les següents conclusions:  

Es pot comprovar que les bòfies estan associades a l’alineació de la Falla del Tordell 
(Veure Figura 5-48, on es veu la Falla del Tordell marcada amb el número 4 i també es 
marca amb un requadre negre la zona 6).  

El substrat de l'àrea d'estudi es pot considerar impermeable; i aquest es troba recobert 
per sòls quaternaris de naturalesa granular, molt permeables. L'aigua de vessament 
superficial s'infiltra en el terreny i discorre a través dels materials quaternaris quedant 
retinguda en ells pel substrat, que exerceix un efecte barrera. 
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Les falles que afecten al substrat constitueixen zones preferents de circulació i 
evacuació de l'aigua que es troba retinguda en el contacte sòls–substrat, produint 
l'erosió de material i originant-se buits que van creixent, fins que la seva dimensió és 
tal que es produeix el col·lapse. Durant aquest procés d'erosió, afavorit per la 
circulació d'aigua, també pot sofrir erosió la pròpia zona de falla, on els materials es 
troben fracturats pel que resulten fàcilment transportables.  

No es descarta la possibilitat de l'existència de dissolucions dels trams calicaris del 
substrat, que podrien contribuir a la dissolució d'algunes zones del substrat.  

La generació de buits o cavitats en el subsòl pot arribar a originar bòfies com les 
detectades en superfície, si la seva grandària és prou gran com perquè la xemeneia de 
col·lapse arribi a afectar la superfície del terreny. En cas contrari, si els buits no són 
prou rellevants, podrien originar-se depressions en el terreny sense arribar a produir-
se col·lapse. 

HIPÒTESIS 2: Segons la plataforma cívica per a la dessalinització del Bages 
(MontSalat) (Ref: [14]), l’explicació de la formació de bòfies en la zona propera al barri 
dels Joncarets és la que s’explica a continuació. 

Els fenòmens de formació de bòfies poden tenir també un origen natural en la 
dissolució sobtada de la carnal·lita. El mineral carnal·lita (clorur de potassi i de 
magnesi hidratat) és la sal més soluble en aigua d'entre les que constitueixen la 
Formació Cardona. En aquesta formació, la carnal·lita es troba sota la sal de sostre, 
composta de petites vetes intercalades d’halita i d’argiles o margues grises, que la 
protegeix de la dissolució. La presència de la carnal·lita és poc constant, però és un 
material que pateix dissolucions sobtades que ocasionen desequilibris i inestabilitat del 
terreny. 

La zona 6 és una àrea drenada i erosionada per la riera del Tordell, el nivell del terreny 
és més baix, el que fa que la carnal·lita es trobi més propera a la superfície. Per tant, 
l’explicació dels col·lapses segons aquesta font és un episodi d’arribada d'aigua al 
nivell carnal·lític i que ha trobat desguàs.  

Així doncs, queda clar que l’origen d’aquests col·lapses observats en superfícies estan 
causats per processos de dissolució del terreny, però no coneixem amb seguretat quin 
és el material afectat. Tot i això, el procés de formació de bòfies en la zona 6 no es pot 
donar encara per aturat. 

Per acabar s’hauria cal esmentar que el mapa extret de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Súria (Annex 3), no inclou l’àrea analitzada com a zona afectada per la 
formació de col·lapses. En canvi sí que té en compte altres àrees antigament 
afectades per aquests tipus de deformacions (com és el Pla de les Hortes) però que 
actualment estan inactives. Per tant, s’hauria d’actualitzar. 
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Figura 5-48 Mapa d’estructura geològica i processos de risc geològic de Súria. Amb un requadre de color 
negre s’indica la zona 6. 

5.3 VALIDACIÓ DE RESULTATS  

En aquest apartat s’intenten comparar els resultats obtinguts mitjançant DinSAR i 
altres tècniques topogràfiques. 

En particular s’estudia l’antiga zona d’explotació del Pou IV (actualment fora de servei, 
des del 2006) i es comparen les dades amb la informació aportada per Iberpotash S.A 
(actual empresa explotadora de la mina). 

Per altra banda, també ens centrem en la zona nord del barri de Salipota, i es compara 
amb dades aportades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

També es comenta un informe realitzat el 1989 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
en el qual s’estudien les causes d’unes esquerdes formades en les edificacions de la 
zona de Cal Jover. 

Finalment veurem si les masies i edificacions que es troben disperses dins de la zona 
d’afectació de l’explotació del grup Cabanasses es troben afectades per assentaments 
semblants als observats amb DInSAR. 

Tot aquest anàlisi ens serveix per poder realitzar una validació dels resultats 
experimentals obtinguts amb DInSAR.  

5.3.1 Validació Zona 2. Explotació del grup Súria 

Per a la realització d’aquest apartat hem utilitzat dades subministrades per l’empresa 
Iberpotash S.A. Les dades són una recopilació d’informació històrica disponible 
referent a l’evolució dels moviments en superfície associats a l’explotació del Pou IV, 
mesurades utilitzant tècniques d’anivellació topogràfica. 
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Tenim informació des de l’any 1953 fins el 1999 (Annex 10). En primer lloc es realitza 
un anàlisi de totes les dades, i finalment s’estudia de forma més concreta la franja de 
dades solapades amb el nostre estudi interferomètric, per tal de facilitar-ne la 
comparació.  

5.3.1.1 Dades del 1953 al 1999 

Es tenen mesures de l’any 1953. Inicialment les dades són anuals, però en anys 
posteriors d’interval de recollida de mostres es va espaiant. A més a més, no tots els 
punts han estat controlats de forma sistemàtica. 

En l’estudi facilitat per Iberpotash, S.A. també se’ns mostra l’evolució de l’explotació al 
llarg del temps (veure Annex 10), considerant les situacions corresponents als anys 
1953, 1989, 1998 i 2003. S’ha calculat l’extensió de la zona d’influència considerant un 
conoide de 40º d’inclinació amb la vertical, circumscrit al contorn de l’explotació, i s’ha 
obtingut la intersecció d’aquest conoide amb la superfície natural del terreny. 

En total es compte amb 61 punts de control, entre punts de referència i de mesura. Tot 
i això, molts dels punts de referència es troben situats dins de la zona potencial 
d’influència de la subsidència produïda per la mina. Per aquesta raó, l’estudi 
proporcionat per la mina assenyala que “els valors obtinguts s’han de considerar com 
aproximats”. 

En les gràfiques d’assentament (Annex 10), es detecten elevacions del terreny. La 
causa d’això pot ser l’error provocat pel fet de que els punts de referència es trobin 
dins la zona d’influència. Una altra possible explicació que es comenta dins l’estudi és 
que “podrien ser els processos halocinètics del dom de Súria”, tot i que és poc 
provable ja que en aquesta zona la sal es troba a més de 300 m de profunditat. 

En l’estudi també s’analitza la relació que existeix entre la subsidència i l’altura de 
càmera explotada. S’arriba a la conclusió de que l’assentament acumulat és major 
com més nivells de silvinita s’hagin explotat (4 nivells explotats correspon a 20-25 m 
d’altura de càmera; 2 nivells correspon a 10-15 m i 1 sol nivell correspon a uns 8 m). 

Finalment, es comenta la relació entre la subsidència màxima i la potència de la 
cobertora. Al contrari del que podríem esperar, s’observa una tendència a l’augment 
de la subsidència amb la profunditat (Veure Figura 5-49). 

 

Figura 5-49 Relació entre la subsidencia màxima i la cobertora existent (Font interna de la mina) 
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Ara bé, si eliminem les dades que presenten elevacions brusques del terreny, ens 
quedem amb les següents gràfiques (Figures 5-50 i 5-51): 

Punts amb evolució contínua de la subsidència

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

temps (anys)

su
bs

id
èn

ci
a 

ac
um

ul
ad

a 
(m

)

e04

e05

e06

e08

e09

e10

e11

e12

e15

e18

e20

e21

e22

e23

e24

e25

sondeig8

e26

w02

w03

w04

w05

w06

w07

w08

w13

sondeig4

w16

Figura 5-50 Punts amb evolució contínua de la subsidència 

Punts amb evolució brusca de la subsidència
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Figura 5-51 Punts amb evolució brusca de la subsidència 

De la Figura 5-50, on estan representats els punts amb una evolució contínua de la 
subsidència, es pot deduir que existeix una primera fase compresa en els primers 20 
anys (del 1953 fins al 1975 aproximadament) on es produeixen el 80% dels 
assentaments. Posteriorment s’aprecia un canvi de pendent generalitzat, tendint en 
gairebé tots els casos a valors asimptòtics de velocitats nul·les. Tot i això, en els punts 
que es tenen dades entre el 1994 i el 1999 s’observa que la subsidència es torna a 
reactivar. Cal observar que els valors absoluts dels assentaments acumulats són molt 
variables. 
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En la Figura 5-51 s’han representat les gràfiques amb una evolució brusca de la 
subsidència. Els moviments més sobtats es produeixen tots dins d’un mateix període, 
entre el 1985 i el 1997, una observació força curiosa ja que correspon amb l’etapa més 
estable dels punts amb evolució contínua (Figura 5-50). Les velocitats d’assentament 
són molt elevades, en alguns casos s’arriba a l’entorn de 40 cm/any. Aquesta evolució 
tant brusca podria ser deguda a col·lapses de les galeries d’explotació, enlloc d’un 
tancament progressiu d’aquestes. Degut a que no es tenen suficients dades, no es pot 
conèixer si aquestes zones estan estabilitzades. 

5.3.1.2 Dades del 1994 al 1999 

En aquesta part solament es tracten les dades solapades amb el nostre estudi 
interferomètric.  

En primer lloc s’ha delimitat (en la Figura 5-52) el perímetre d’influència de la cubeta 
d’assentaments deguts a l’explotació minera establert per Iberpotash S.A. Veiem com 
aquest va creixent a mesura que l’explotació avança. Amb això, podem comprovar que 
la zona afectada per subsidència detectada amb DInSAR, s’aproxima a l’estimació feta 
per la mina (entre la zona d’influència del 1998 i del 2003). 

Per altra banda, hem situat (Figura 5-52) sobre els resultats interferomètrics els 
diferents punts dels que tenim dades de l’evolució del moviments. Es pot veure que 
gairebé tots ells es troben dins de la zona de subsidència clara detectada amb 
DInSAR.  

Els punts 1, 2 i 10 estan situats dins del perímetre d’influència més antic 1953 oest; els 
punts 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12 es troben també dins del perímetre més antic però al 
costat est dels pous; i finalment els punts 13, 14 i 15 estan situats molt a prop de la 
zona de màxims assentaments dintre del perímetre del 1989.  

En aquest apartat treballem el següent codi de colors per a representar les velocitats 
de moviment (cada canvi de color cap a la dreta, representa un increment de velocitat 
de 0,5 cm/any):  

 

Per representar l’evolució del perímetre de la zona de subsidència s’ha utilitzat el codi 
de colors següent: 

 

 

 

 

 

 

LLEGENDALLEGENDALLEGENDALLEGENDA: delimitació de la zona de subsidència 
deguda a la influència de l’explotació del grup Súria 
   
  Zona d’influència al 1953 
   
  Zona d’influència al 1989 
   
  Zona d’influència al 1998 
   
  Zona d’influència al 2003 
   

8 cm/any   0 cm/any 
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Figura 5-52 Situació dels punts sobre el mapa de resultats interferomètrics. També es poden veure les 
diferents zones d’influència segons l’avançament de l’explotació. 

Seguidament, a la Taula 5-8, es presenten els assentaments dels punts situats a la 
figura anterior (Figura 5-52) detectats per la mina, i els comparem amb els resultats 
obtinguts mitjançant el mètode interferomètric, encara que no coincideixen del tot els 
anys de mesura. També, s’han representat en les Figures 5-53 i 5-54 els moviments 
verticals observats en ambdós mètodes, per tal de facilitar-ne el seu anàlisi. 

Punt 

Assentament vertical (cm) Variació de 
l’assentament 

segons la tècnica 
(cm) 

Del 1994 al 1999  
Dades internes 

Mina 

Del 1995 al 2000  
Mètode DInSAR 

P1 0,2 4 3,8 
P2 1,9 1 -0,9 
P3 3,4 3,5 0,1 
P4 4,6 14 9,4 
P5 15,5 4 -11,5 
P6 16,4 5 -11,4 
P7 18,4 8 -10,4 
P8 20,8 5 -15,8 
P9 23,9 7 -16,9 
P10 28,2 1,5 -26,7 
P11 29,0 14 -15 
P12 33,6 11 -22,6 
P13 48,2 25 -23,2 
P14 96,8 30 -66,8 
P15 197,7 40 -157,7 

Taula 5-8 Assentaments verticals en diferents punts de la zona 2, segons les dades subministrades per 
Iberpotash S.A i els resultats obtinguts aplicant el mètode DInSAR. 
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Sense tenir en compte els dos valors més extrems, les dades obtingudes mitjançant la 
tècnica d’interferometria radar són un 40% més petites que les obtingudes amb 

l’anivellació topogràfica, de l’ordre de 20 cm/any. 

 

Moviments verticals entre 1994 i 1999
Dades internes de la mina
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Figura 5-53 Moviments verticals entre 1994 i 1999 segons dades internes de la mina.  

 

Moviments verticals entre 1995 i 2000
Resultats amb DinSAR
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 Figura 5-54 Moviments verticals entre 1995 i 2000 segons els resultats obtinguts aplicant DInSAR  

Si analitzem la Taula 5-8, veurem que els valors absoluts dels assentaments no 
coincideixen en ambdós mètodes. Generalment, els resultats obtinguts amb DInSAR 
són menors que els proporcionats per la mina.  
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Per un costat, el punts situats dins del perímetre de color blau, corresponent a la zona 
d’influència més antiga (del 1953), s’observen uns assentaments acumulats de fins a 
33 cm segons la mina i de 14 cm segons els resultats interferomètrics. Per altra banda, 
tenim tres punts (13, 14 i 15) localitzats prop de la zona de màxima subsidència i dins 
de la zona d’influència del 1989, en els quals es detecten assentaments 
extremadament més grans en les dades de la mina respecte els valors 
interferomètrics. En particular, el punt 15 sofreix un decrement de cota de gairebé 2 m 
segons la mina, en canvi segons el resultats interferomètrics observem un 
assentament de 40 cm.  

Si ens fixem amb el comportament general, i no tant amb els valors, veiem que les 
dues fonts de dades coincideixen. Els assentaments menors es troben dins de la zona 
d’explotació més antiga, i van augmentant a mesura que ens acostem als nous límits 
d’explotació (avançant en direcció est-nordest). 

Podem donar vàries explicacions a la gran diferència que hi ha entre les dues fonts de 
resultats.  

Per una banda, estem parlant de dades associades a períodes diferents. Per un 
costat, les dades de la mina corresponen als anys 1994 al 1999, mentre que els 
resultats interferomètrics són del període 1995-2000 (fins a mitjans del 2001). Per tant 
només es solapa la franja central. Podria ser que entre el 1994 i el 1995 s’haguessin 
produït en alguns punts assentaments bruscs, i per tant el primer mètode els tindria 
registrats, en canvi el segon no els tindria en compte.  

Per altra banda, el mètode DInSAR desestima aquelles zones que han sofert 
moviments sobtats (com podria ser un col·lapse, tipus bòfia), i les detecta com a no 
coherents. Per tant, un assentament com el del punt 15 (assentament de -197,7 cm, 
equivalent a una velocitat de 36 cm/any) podria ser que es correspongués a un 
col·lapse del terreny o be que el moviment de la superfície del terreny no sigui molt 
marcat, i per tant no compliria amb les condicions de coherència mínima imposades. 

5.3.2 Zona urbana del barri de Salipota 

En aquest apartat volem comparar els resultats obtinguts en el primer conjunt 
d’imatges SLC processades mitjançant DInSAR amb un estudi de l’ICC realitzat a la 
part nord del barri de Salipota. 

El treball realitzat per l'ICC en l’estudi de "Xarxa d’anivellació al Barri de Salipota" (Ref. 
[18]), consisteix en la realització d’un anivellament de control al barri de Salipota de 
Súria per detectar possibles variacions de cota en la zona. Amb aquesta finalitat es 
van programar un conjunt de tretze sessions de mesura. La primera sessió el 2 
d’octubre del 1997 i la tretzena sessió el 4 de setembre de 1998.  

Els treballs de camp realitzats per l'ICC consistien en la presa de mesures, desnivells, 
entre un conjunt de punts de control distribuïts en l’àrea afectada. El mètode que s’ha 
utilitzat és el del punt mig amb doble lectura, i l’aparell utilitzat és el nivell electrònic 
digital. 

Els resultats obtinguts són els que es presenten a l’Annex 11, i les conclusions que se 
n’extreuen són les següents: 

Els plànols de subsidència estan caracteritzats per l’existència d’una subsidència 
major als sectors nord-oest del barri (veure Figura 5-55), amb valors de l’ordre de 0,8 
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cm/any, que tendeixen a decréixer lleugerament cap el sector sud-est del barri on 
s’han enregistrat valors de l’ordre de 0,6 cm/any.  

 

Figura 5-55 Plànol de subsidència del barri de Salipota segons l’ICC (Ref:[18]) 

A continuació realitzem una comparació directa entre els resultats obtinguts amb 
DInSAR i els facilitats per l’ICC. 

L’escala d’aquesta part és la següent (cada canvi de color cap a la dreta representa un 
increment de 0,05 cm/any):  

 

 

Figura 5-56 Situació dels punts de l’anivellació topogràfica sobre el mapa de resultats interferomètrics del 
primer període de dades estudiat (1995-2000).  
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Punt 
Velocitat vertical (cm/any) Variació de 

velocitat segons la 
tècnica utilitzada 

Aixecament 
topogràfic 

Interferometria 
Radar 

3 0,6 0,45 -0,15 
4 0,4 0,55 0,15 
5 0,7 0,5 -0,2 
6 0,7 0,55 -0,15 
7 0,8 0,65 -0,15 
8 0,5 0,5 0 
9 0,6 0,5 -0,1 
10 0,8 0,7 -0,1 
11 0,7 0,7 0 
12 0,5 0,45 -0,05 
13 0,6 0,45 -0,15 
14 0,6 0,4 -0,2 
15 0,7 0,6 -0,1 
16 0,7 0,6 -0,1 
17 0,7 0,55 -0,15 
18 0,6 0,55 -0,05 
20 0,7 0,6 -0,1 
21 0,6 0,6 0 
22 0,6 0,5 -0,1 
23 0,7 0,7 0 
26 0,7 0,5 -0,2 
27 0,7 0,5 -0,2 
28 0,7 0,6 -0,1 
29 0,6 0,5 -0,1 

Taula 5-9 Velocitats verticals en diferents punts del barri de Salipota, segons les dades subministrades 
per l’ICC i els resultats obtinguts aplicant el mètode DInSAR. 

Les dades obtingudes mitjançant la tècnica d’interferometria radar són un 14% més 
petites que les obtingudes amb l’anivellació topogràfica, de l’ordre d’0,1cm/any. 

Així doncs, el comportament general detectat amb les dues tècniques és molt 
semblant, ja que amb DInSAR també s’observa un increment de subsidència en 
direcció nord-oest (amb un màxim de 0,7 cm/any). Tot i això, els valors tendeixen a ser 
lleugerament inferiors amb la tècnica interferomètrica, encara que estem parlant de 
diferències de l’ordre de 0,1cm/any. 

La direcció del màxim gradient de subsidència concorda amb la direcció de les galeries 
explotades del grup Cabanasses oest. Si s’observa el plànol de situació d’aquestes 
galeries en l’Annex 9, es comprova que els sectors del barri més propers a la mina són 
els que presenten una major subsidència. 

5.3.3 Cal Jover 

Cal Jover és una petita zona industrial situada a l’oest del barri de Salipota. Els 
resultats interferomètrics ens mostren indicis de subsidència en el primer tram 
d’imatges estudiat, amb una clara tendència a l’estabilització en el segon període fins 
el 2007.  

L’estudi que es comenta a continuació és l’“Informe sobre les lesions que presenta la 
Fàbrica “Hilaturas Labor” de la localitat de Súria” (Ref:[19]) , realitzat a data de 18 
d’octubre de 1989 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. És un estudi sobre les 
possibles causes de les esquerdes que presentava la Fàbrica “Hilaturas Labor”.  

A continuació citem alguns dels aspectes més remarcables de l’informe. 
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Antecedents 

“El 29 de setembre de 1989 es comprovà que distints edificis estaven afectats per 
lesions d’assentament diferencial. Lesions d’aspecte de ruptura fràgil. No han estat 
produïdes per un assentament original d’un dèficit de fonamentació”. “Es tracta d’unes 
esquerdes contínues, que segueixen les línies paral·leles als plans d’estratificació de la 
zona”. 

Causes 

“La geomorfologia de la zona es caracteritza per una estratificació del terciari amb uns 
pendents extraordinaris de 50-60 graus”. Aquest gran pendent és degut a que és una 
àrea molt propera a l’eix de l’Anticlinal de Cabanasses. “Considerem que la causa de 
les lesions és el desplaçament diferencial entre distints estrats del terciari”.  

En l’informe es proposen tres possibles causes del desplaçament entre els diferents 
estrats. Que són: 

a) Explosions en fondària, típiques d’una zona minera 

b) Formació de carst 

c) Esfondrament d’antigues galeries mineres 

Es descarten les dues primeres, ja que en la zona fa molt temps que no es produeixen 
explosions i per altra banda no hi ha referència de formació de carsts en aquesta àrea. 

Assenyala que “la causa més probable de descompressió en fondària del sòl és la 
deformació o el col·lapse d’antigues galeries abandonades”. 

A més a més, s’adjunta un plànol (Annex 9) amb la situació de les galeries de la mina 
de la zona oest del grup Cabanasses, les que serien la causa d’aquests moviments. 

A més a més, en l’informe s’adjunten una sèrie de mesures de moviments verticals 
realitzades en diferents edificis de la fàbrica durant els anys 1987, 1988 i 1989. 
S’observen velocitats verticals d’assentament de fins a 0,7 cm/any.  

Tot i que aquest estudi es va realitzar l’any 1989 (6 anys abans de l’inici de les nostres 
dades) i malgrat no poder fer una comparació directa amb els resultats obtinguts amb 
DInSAR, el que si que ens confirma aquest informe és que en la zona de Cal Jover 
s’han detectat assentaments possiblement associats a l’explotació minera. Per tant 
ens dóna peu a pensar que el comportament observat d’aquesta zona en els nostres 
resultats és consistent. 

5.3.4 Validació Zona 1. Explotació del grup Cabanasses 

En aquest apartat es fa un recull de fotografies en les quals es mostren alguns efectes 
dels moviments en superfície que es detecten en algunes de les cases que hi ha en la 
zona d’influència del grup Cabanasses, en concret a les cases de Cal Viñals i Cal 
Codina. 

En la figura següent (Figura 5-57) es mostren els resultats interferomètrics de la zona 
1 (grup Cabanasses), i a sobre es situen les dues cases analitzades, juntament amb la 
direcció del màxim assentament observat. 
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Figura 5-57 Situació de les cases de Cal Viñals i de Cal Codina sobre la Zona 1( Període de dades entre 
1995 i 2000). Amb un cercle de color negre s’indica la situació de les cases, i amb una fletxa de color 

vermell s’indica la direcció de màxima inclinació de les piscines. 

Un bon indret per detectar si hi ha hagut o no moviments en superfície són les piscines 
(veure Figures 558 i 5-59 i Figures 5-60 i 5-61), ja que al tenir el nivell de referència de 
l’aigua es pot apreciar fàcilment si aquesta ha variat la seva posició inicial.  

 

 

Figura 5-58 Vista de la piscina de Cal Viñals. La zona més enfonsada és la que es troba a l’esquerra de la 
fotografia.  

CAL VIÑALSCAL VIÑALSCAL VIÑALSCAL VIÑALS    

CAL CAL CAL CAL CODINACODINACODINACODINA    
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Figura 5-59 (Cal Vinyals) Vista d’un dels filtres d’aigua situats al costat de la piscina. Inicialment, la rajola 
de color blanc i la de color terrós estaven en contacte. 

En el cas de la piscina de Cal Viñals, construïda l’any 1991, es veu clarament que ha 
sofert un moviment de subsidència. Ha assentat més del costat nord-est (esquerra de 
la Figura 5-58) que del sud-oest (dreta de la Figura 5-58), i curiosament, aquesta no 
s’ha trencat. Aquest fet ens indica que no ha estat un assentament diferencial brusc, ja 
que en aquest cas la piscina s’hauria esquerdat (que no és el cas). En la fotografia de 
la Figura 5-59, es pot veure el moviment relatiu que ha sofert un extrem de la piscina 
respecte de l’altre (inicialment la rajola de color blanc i de color terrós estaven en 
contacte). Es detecta un increment d’assentament de 5 cm aproximadament.  

 

 
Figura 5-60 Vista de la piscina de Cal Codina. La zona més enfonsada és la que es troba a l’esquerra de 

la fotografia. 
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Figura 5-61 (Cal Codina) Vista d’un dels filtres d’aigua situats al costat de la piscina. Inicialment, la rajola 
de color blanc i la de color terrós estaven en contacte. 

En aquest segon cas, la piscina de Cal Codina construïda l’any 1990, també està 
clarament afectada per moviments en superfície. Curiosament, el sector més enfonsat 
també correspon al costat nord-est de la piscina (a l’esquerra i al fondo de la Figura 5-
60), i el que ha sofert menys subsidència és el sector sud-oest (a la dreta de la Figura 
5-60), tal i com passa a Cal Viñals. En aquest cas, els fonaments de la piscina tampoc 
han sofert esquerdes importants i l’increment d’assentament entre ambdós extrems de 
la piscina és d’uns 12 cm. En la fotografia de la Figura 5-61, es pot veure un dels filtres 
de l’aigua on s’observa el moviment relatiu que ha sofert un extrem de la piscina 
respecte de l’altre. 

Hem d’especificar que únicament amb aquest anàlisis solament podríem afirmar que 
aquesta zona s’ha mogut, però a priori no podríem assegurar si el moviment absolut 
ha estat una subsidència o un aixecament. Tenint en compte, però, els resultats 
interferomètrics veiem que tant Cal Viñals com Cal Codina estan situades dins l’àrea 
de subsidències de la zona d’explotació del grup Cabanasses, i per tant podem 
suposar que la zona nord-est de les piscines ha assentat respecte la zona sud-oest (i 
no que la sud-oest ha aixecat respecte la nord-est). 

Per altra banda, veiem que les dues piscines s’han inclinat amb la mateixa direcció, i 
tenint en compte la seva posició dins l’àrea de subsidències, veiem que realment té 
sentit, ja que el costat de les piscines han assentat segons la direcció del gradient que 
observem en la Figura 5-57. 

Per tant, en aquest apartat no hem treballat amb valors d’assentaments directament ni 
hem pogut comparar valors de velocitats de subsidència, però hem confirmat que la 
zona de moviment detectada amb el mètode DInSAR en la zona d’explotació del grup 
Cabanasses efectivament és identificable en superfície. 
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5.4 RELACIÓ ENTRE ASSENTAMENTS I POTÈNCIA DE LA 
COBERTORA 

Seria d’esperar que existís una aparent concordança entre la magnitud màxima dels 
assentaments produïts i la potència del terreny o cobertora, però no és així. 

Al Capítol 2 hem vist que la zona on la sal es troba més propera a la superfície (uns 30 
m), és a prop del bosc de Ribera i el Pla de les Hortes, una extensió propera a la llera 
del riu Cardener. Aquí podríem esperar moviments descendents deguts a la dissolució 
d’aquest tipus de roca, però el comportament que observem en els resultats és que no 
només no baixen sinó que alguns píxels ens donen valors de moviments ascendents, 
segurament degut als efectes d’halocinesi del dom. A banda d’aquesta àrea, les 
evaporites es troben a molta profunditat, de l’ordre de 600m per sota del nivell 
topogràfic. 

Si observem els moviments en superfície obtinguts veiem que no tenen cap relació 
amb la geometria del dom ni la profunditat a la qual es troba aquest. Les àrees 
afectades per assentaments es localitzen en zones on la sal es troba a gran 
profunditat i per tant no pot ser un comportament degut a cap tipus de fenomen natural 
de dissolució i carstificació de la salt prop de la superfície. Tampoc poden ser deguts a 
moviments associats a la Falla del Tordell, ja que la situació no es correspon. 

Per tant, podem afirmar que la única causa possible dels assentaments observats en 
la zona de Súria és el tancament de galeries en profunditat de l’explotació minera. 

5.5 AVALUACIÓ DEL MÈTODE DInSAR  

En l’apartat anterior hem vist que els resultats obtinguts amb interferometria radar es 
corresponen aproximadament amb els moviments observats mitjançant altres 
tècniques.  

Per arribar a aquests resultats consistents hem hagut d’arribar a un compromís entre 
la qualitat i la quantitat de resultats. Ens explicarem, hi ha una sèrie de paràmetres que 
influeixen tant en la qualitat del processat com en la restricció de la selecció de píxels. 
Algunes de les circumstàncies que s’han hagut de tenir en compte són, per un costat 
els paràmetres de coherència que imposem alhora de descartar píxels, i per altra, el 
nombre total d’imatges SLC que intervenen en el processat. 

Aquests dos paràmetres ens influeixen amb els resultats obtinguts directament de 
diferents formes. 

5.5.1 Paràmetres de coherència 

Dins del processat, just abans de la triangulació (veure Capítol 4), s’ha de dur a terme 
una selecció de píxels segons superin o no un llindar de coherència. Aquest punt és 
crucial, ja que com més restrictius siguem escollint els paràmetres de coherència més 
píxels estem descartant. Per tant, obtenim una quantitat menor de resultats, però sent 
aquests més coherents. 

Per comprovar els efectes d’aquest paràmetre, compararem els resultats obtinguts en 
el mateix període de temps, processant el mateix nombre d’imatges però amb unes 
restriccions diferents de coherència. 
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Figura 5-62 PROVA 1. Resultats processats amb paràmetres de coherència de 0.4 i 0.3 

 

 

Figura 5-63 PROVA 2.Resultats processats amb paràmetres de coherència de 0.4 ;0.3 ;0.25 
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Figura 5-64 PROVA 3. Resultats processats amb paràmetres de coherència de 0.4; 0.3; 0.25 i 0.2 

 

 Paràmetres de coherència Número de píxels 
PROVA 1 0.4 / 0.3 15 537 
PROVA 2 0.4 / 0.3 / 0.25 34 910 
PROVA 3 0.4 / 0.3 / 0.25 / 0.2 86 271 

Taula 5-10 Número de píxels coherents segons els paràmetres de coherència corresponents a cada prova 

Els paràmetres de coherència els imposem per capes (processament multicapa), és a 
dir, els píxels que compleixen el nivell de coherència més restrictiu (en el nostre cas és 
0.4) es calculen primer i fixen els primers enllaços de la triangulació. Seguidament 
s’afegeixen els píxels que compleixen el segon nivell (en el nostre cas 0.3), calculant 
els enllaços corresponents a partir dels anteriors de més coherència, i així 
successivament. Per tant, la PROVA 2 (Figura 5-63) no és més que la PROVA 1 
(Figura 5-62) però afegint nous píxels menys coherents. I el mateix passa amb la 
PROVA 3 (Figura 5-64).  

Seria lògic pensar que els píxels de la mateixa capa, repetida en les tres proves, tenen 
associada una mateixa gràfica d’evolució i un mateix assentament, però això no és 
així. La component lineal del moviment si que seria equivalent, però no la part no 
lineal. Això és degut a que la part no lineal es calcula globalment, i s’extreu del residu 
o fase residual. Per tant, en el cas d’haver estat més restrictiu alhora d’escollir els 
paràmetres de coherència el residu serà diferent del cas d’haver estat més permissiu. 

Per comprovar el que s’esmenta al paràgraf anterior, a continuació s’exposen les 
gràfiques d’evolució d’un mateix píxel processat segons les tres proves anteriors.  
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R1R1R1R1    

0 800m 
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 (a) (b) 

 
(c) 

Figura 5-65 Evolució del punt R1 entre el 1995 i  2000 (a) PROVA 1 (b) PROVA 2 (c) PROVA 3 

 (a) 
 

(b) 

 
(c) 

Figura 5-66 Evolució del punt R2 entre el 1995 i 2000 (a) PROVA 1 (b) PROVA 2 (c) PROVA 3 

Tant el punt R1 com el R2 pertanyen a la capa de coherència de 0,3. Si ens fixem amb 
el primer (Figura 5-65), veiem clarament que la part no lineal del moviment no 
coincideix en cap de les tres proves, en canvi el valor final de l’assentament és 
pràcticament el mateix (-4 cm). Per altra banda, el punt R2 (Figura 5-66) es comporta 
pràcticament igual en les tres proves. Això és degut a que gairebé no existeix 
component no lineal, que és la component que els fa diferir. 

Dit això, veiem que s’ha d’arribar a un compromís amb el nivell de coherència imposat, 
ja que si s’és massa permissiu es tindrà una gran quantitat de resultats però amb 
valors poc fiables, però si s’és massa restrictiu es tindran uns resultats millors però 
potser una quantitat insuficient. 

En el nostre cas, s’ha decidit presentar la major part dels resultats amb els paràmetres 
corresponents a la PROVA 2 (Figura 5-63), amb excepció de la part de Salipota i Cal 
Jover (de la zona 4) i la zona 5, que s’ha utilitzat la PROVA 1 ja que ambdues àrees 
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ens interessa detectar moviments de l’ordre de mm/any. La PROVA 3 ens serveix per 
realitzar un anàlisi més general del comportament de la zona.  

5.5.2 Nombre d’imatges SLC processades 

El nombre d’imatges processades també influeix en els resultats que s’obtenen. Però 
aquest no és un paràmetre que tingui una relació unívoca amb la qualitat o quantitat 
dels resultats, és molt més complicat. També té molta importància la línia de base de 
les imatges SLC que estiguem processant. 

El que sí que és cert és que com més imatges, més informació tenim de la zona 
estudiada i per tant també podrem minimitzar amb més facilitat el possible soroll del 
senyal radar que ens arriba. Aquest fet, però, no ens assegura que a més imatges 
tinguem uns millors resultats.  

El mètode d’interferometria diferencial és una paradoxa en si mateix. Per un costat ens 
interessa detectar els canvis en una zona, però per a obtenir una coherència màxima 
l’àrea estudiada hauria de restar el més immòbil possible (no hi haurien d’haver 
canvis). Un exemple irreal portat a l’extrem, però molt entenedor, és el següent: 
“Suposem que tenim una àrea d’estudi que és una zona urbana, de la qual tenim 
imatges SLC dels últims 10 anys uniformement distribuïdes en el temps. Durant els 5 
primers anys tot resta invariable, però durant el primer dia del 6è any s’ensorra tot el 
barri, i segueix així immòbil durant els 5 anys següents.” En aquest exemple, si 
processéssim totes les imatges juntes el mètode no trobaria píxels coherents degut al 
canvi tant brusc i sobtat que comporta ensorrar tot el barri. En canvi, si processem per 
separat la primera meitat d’imatges per un costat i la segona meitat per un altre, el que 
obtindrem és que per separat la coherència dels resultats serà màxima. Per tant, 
aquest és un exemple clar que ens confirma el fet de que tenir més imatges no implica 
obtenir millors resultats. 

Les línies de base, tant temporal com espacial, de les diferents imatges també 
influeixen en el processat. La línia de base espacial ens interessa el més petita 
possible per tal d’eliminar la component topogràfica de la fase. Per altra banda, la línia 
de base temporal ha de ser lo suficientment gran perquè detecti les deformacions. 
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6.1 CONCLUSIONS 

6.1.1 Característiques, magnitud i origen dels moviments observats 

Després de realitzar tot l’estudi de moviments aplicant la tècnica d’interferometria radar 
i també el treball de camp, podem concloure que els moviments observats segueixen 
tres models diferents.  

Per un costat tenim una zona, propera al barri dels Joncarets i prop de l’eix de la Falla 
del Tordell, afectada per col·lapses bruscs del terreny. La última bòfia es va formar el 4 
de desembre del 2000 i es tractava d'un gran forat cilíndric, d'uns 5 m de diàmetre i  10 
m de profunditat. Des de llavors no se n’ha tornat a produir cap més. Tradicionalment, 
se sap que la zona del Pla de les Hortes ha estat afectada per petits col·lapses, però 
actualment sembla que el procés està aturat. 

Sens dubte, els col·lapses o bòfies són provocats per la dissolució de materials a poca 
profunditat. En ambdós casos existeix un flux d’aigua proper (als Joncarets es troba la 
riera del Tordell, i el Pla de les Hortes el riu Cardener) que facilita el procés. Tot i això, 
les bòfies formades prop de Joncarets no tenen una hipòtesi única. Per un costat es 
poden associar a la dissolució de la carnal·lita, i per altra (segurament la més 
plausible), és la dissolució de materials de la cobertora coincidint amb la zona de falla 
(Falla del Tordell). En canvi, en la zona del Pla de les Hortes el material afectat si que 
podria correspondre a la carnal·lita, ja que aquesta es situa a poca fondària (en algun 
punt a menys de 30 m). 

Per altra banda, amb la tècnica interferomètrica s’ha observat una zona d’aixecament 
del terreny, concretament al Pla de les Hortes. Tot i no tenir gaires píxels coherents en 
aquesta àrea es pot intuir una elevació del terreny, amb tendència a incrementar, de 
l’ordre d’entre 0,15 i 0,6 cm/any. Per tant, és un moviment lent i de poca magnitud, que 
no afecta a la zona urbana i per aquest motiu no es tenia constància amb anterioritat. 

L’origen d’aquest moviment s’interpreta que està provocat pels efectes de la halocinesi 
deguda al cos salí, ja que coincideix en la zona on el dom es troba més proper a la 
superfície, a uns 30 m. 

El tercer tipus de fenomen identificat, és la subsidència del terreny. Aquest tipus és el 
que afecta més clarament l’àrea estudiada. Es detecten dues zones perfectament 
diferenciades: la zona d’explotació del grup Cabanasses i la del grup Súria. Les dues, 
però tenen un comportament molt semblant. Mostren perímetres d’afecció ovalats i 
afectant àrees majoritàriament no urbanes, cobreixen una superfície de l’ordre de 20 
km2. Els assentaments màxims s’observen a l’interior dels dos perímetres, i es 
suavitzen gradualment cap a l’exterior.  

L’evolució temporal de l’àrea afectada per la subsidència mostra que les deformacions 
del terreny augmenten i s’expandeixen cap al nord-est, sobretot l’àrea afectada que es 
troba més al nord d’ambdues zones. Els moviments màxims observats són de gairebé 
9 cm/any. La subsidència es pot considerar un tipus de moviment lent, però de més 
magnitud que en el cas dels aixecaments. 

L’única causa que expliqui l’existència de subsidència d’aquestes característiques és 
l’explotació minera, és a dir, el tancament progressiu de les galeries en profunditat. La 
causa no pot ser altra, ja que són zones on la sal es troba a molta profunditat per a 
que siguin efectes de dissolució. Cadascuna de les zones afectades correspon a una 
àrea d’explotació. L’expansió de les àrees de subsidència es pot explicar fàcilment pel 
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sentit d’avançament de les galeries. La zona nord es pot associar al grup Cabanasses, 
en el qual no s’observa cap tendència a l’estabilització, sinó tot el contrari, s’expandeix 
molt ràpidament. Per altra banda, el sector sud correspon al grup Súria. Aquest últim 
no experimenta una expansió tan brusca. A curt termini no es preveuen grans canvis 
en el comportament de la zona, però a llarg termini hauria de tendir a l’estabilització, ja 
que des del 2006 ja no s’hi explota.  

• Afectació en la zona urbana 

La zona urbana del poble de Súria es veu mínimament afectada pels moviments en 
superfície. Tot i això, en la part nord del barri de Salipota i a Cal Jover es detecten 
subsidències de fins a 0,7 cm/any al període d’entre el 1995 i el 2000. La tendència en 
el segon tram de dades (fins el 2007) és de disminuir els assentaments, però per 
assegurar que realment es produeix una estabilització del terreny caldria seguir amb 
l’estudi.  

L’origen d’aquests moviments es deuria també, al tancament d’antigues galeries 
d’explotació corresponents al grup Cabanasses oest (la seva activitat va finalitzar el 
1979). 

6.1.2 Avaluació de la tècnica d’interferometria radar 

Per avaluar la tècnica d’interferometria radar s’analitzen en primer lloc els aspectes 
positius i seguidament els negatius. 

Els aspectes positius 

Es requereix molt poc treball de camp. 

És un mètode molt econòmic front a altres tècniques clàssiques com pot ser 
l’anivellació topogràfica. 

No està restringit a una presa de mesures, sinó que s’utilitza la informació radar 
captada pels satèl·lits ERS-1, ERS-2 i ENVISAT en forma d’imatges SLC (el primer 
llançament fou ERS-1 el 1991). 

Les imatges SLC es capten independentment de la climatologia o de l’hora del dia.  

Un dels grans avantatges del mètode és que tota la presa de dades és externa a 
l’estudi, i per tant, el que seria una tècnica longitudinal (com és l’anivellació topogràfica 
en el qual has de recollir les dades durant el temps que vols fer l’estudi) es converteix 
en una tècnica transversal. Així doncs el temps dedicat a l’estudi serà independent del 
període de dades estudiat, normalment molt menor. 

L’altra gran avantatge és que es pot observar un fenomen que va tenir el seu inici anys 
enrere. 

Realitza un estudi general sobre tota l’àrea compresa dins les imatges SLC, no et 
limita a obtenir les dades exclusivament en una sèrie de punts de control seleccionats 
a priori. Això fa que et permeti conèixer el comportament de la superfície del terreny de 
una forma molt més global. 

Hi ha un desenvolupament continuat de la tècnica per ampliar-ne les seves 
aplicacions, i perfeccionar-la per poder-la aplicar en zones no urbanes i de poca 
coherència. Els nous sensors, com TerraSAR-X, tenen un període de revisita de 11 
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dies i al treballar a gairebé al doble de freqüència que ERS són més sensibles a la 
deformació i també tenen millor resolució. 

En aquesta tesina s’ha utilitzat una selecció de píxels per coherència, però estan amb 
desenvolupament d’altres tècniques de selecció de píxels, a la llarga més efectives. 

Els aspectes negatius 

La tècnica està força desenvolupada per estudiar zones urbanes, però encara no està 
suficientment adaptada per analitzar moviments en àrees no. La interferometria té la 
limitació inherent de que cal que es mantingui la coherència, per tant en zones amb 
vegetació és molt difícil obtenir resultats bons. 

Es poden detectar moviments lents, però no grans col·lapses sobtats del terreny, ja 
que el mètode els associa com a una zona no coherent. 

Limitat a una imatge SLC cada 35 dies per cada satèl·lit posat en òrbita (actualment 
només ENVISAT). Per això, els estudis de moviments no poden ser de períodes curts 
de temps, ja que es necessiten un mínim d’imatges per generar els interferogrames pel 
processat. 

No es poden tractar de la mateixa manera les imatges processades de dues zones 
d’estudi diferents. Cada àrea d’estudi requereix un processat independent, en el qual 
s’han d’adaptar una sèrie de paràmetres adequadament.  

Els resultats obtinguts depenen d’una gran quantitat de factors, i són la conseqüència 
tot un procés de prova i error. Aquest fet fa que per a una mateixa informació inicial 
puguem arribar a tenir solucions sensiblement diferents, segons el número d’imatges 
SLC processades, els llindars de línia de base establerts, la restricció de paràmetres 
de coherència, etc. 



  Conclusions i Referències 

 
123

6.2 REFERÈNCIES 

[1] Herrera, G; Tomás, R.; Lopez-Sanchez, J.M.; Delgado, J; Mallorquí, J.J.; Duque, S; 
Mulas, J. (2007)  Engineering Geology 90 (Pàg148–159)  

[2] Navarrete Gallego, David. (Barcelona, 2004) “Interferometria diferencial SAR con 
imágenes de los satélites ERS y ENVISAT. Projecte final de carrera”.  

[3] Soler, Pau. (Súria, 1985) “Súria, el meu poble”. Arts Gràfiques Rodergas.  

[4] Higueras Higueras, P. i Oyarzun Muñoz, R. “Manual de Recursos Minerales” 
http://www.uclm.es/  

[5] IGME (Madrid, 1975), “Mapa geológico de España – Cardona (330/35-13)”.  

[6] IGME (Madrid, 1982), “Mapa geológico de España – Calaf (362/35-14)”.  

[7] Reguant, A. i Yerro, A. (2002) “El mig del món. Tomb geològic pel terme de Súria”. 
Treball de recerca.  

[8] Institució Catalana d’Història Natural. http://ichn.iec.cat/Bages/  

[9] Vergés, J. “Tesis Doctoral: Estudio geológico de la vertiente sur del Pirineo oriental 
y central. Evolución cinemàtica en 3D”. Acta Geológica Hispánica, v.29 (1994), nº 2-4, 
p.195-199 (Pub. 1996).  http://www.raco.cat   

[10] J. Guimerà et. alt. (Barcelona, 1992) “Història Natural dels Païssos Catalans” 
VOLUM II (Geologia II), Ed. Enciclopèdia Catalana.  

[11] ICC, (2006) “Mapa geològic comarcal de Catalunya - Bages”. E: 1:50.000.  

[12] GISA, (1998) “Projecte de la variant de Súria”. 

[13] Boletín del IGE. (Madrid, 1914) “Sales Potásicas en Cataluña”. tomo 34. Imprenta 
de Antonio.  

[14] La Sequia “Estudi del procés d'esfondrament del terreny als barris de l'Estació i de 
la Rampinya de Sallent” http://www.lasequia.org/montsalat 

[15] Monzó (2003) “El domo salino de Pinoso“ http://www.geoalicante.com  

[16] Minas de Potasa de Súria, SA. (Barcelona, 1924) “La Cuenca Potásica de 
Cataluña. Su Explotación.” 

[17] ICC, (2008) “Realització d’un sondatge geotècnic al terme municipal de Súria”. 
Informe no publicat. 

[18] ICC, (1998) "Xarxa d'anivellació Barri de Salipota". Informe no publicat. 

[19] Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, (1989) “Informe sobre les lesions que 
presenta la Fàbrica “Hilaturas Labor” de la localitat de Súria”. 2Nº expedient- 104/89.  




