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RESUM 

Des de fa una anys l’Institut Geològic de Catalunya i la Universitat de Barcelona embarquen un 

projecte comú per fer un mapa del fons geoquímic de les rieres de la Costera Catalana. Aquest 

treball cobreix una zona d’aquest projecte, concretament entre Tossa de Mar i Sant Feliu de 

Guíxols (Girona).  

Per fer aquest projecte s’utilitza com a mètode principal l’anàlisi geoquímica aplicada als 

sediments de les xarxes de drenatge, es tracta d’una anàlisi no destructiva, ràpida i ideal per fer un 

reconeixement general d’àrees molt extenses. A partir d’aquest estudi es pot saber els nivells de 

fons de la zona, valors anòmals dels elements químics i, un cop situades geogràficament les 

anomalies esbrinar el focus de contaminació o els causants d’aquestes.  

L’estudi consisteix en un treball previ de ganivet, treball de camp, preparació de les mostres a 

laboratori, anàlisi químic de les mostres, tractament estadístic dels resultats i una posterior 

interpretació. 

S’ha trobat bàsicament tres zones anòmales, dues de les quals degudes a temes litològics i la 

tercera deguda a un factor antròpic. En treballs posteriors es podria fer una fase de prospecció 

més detallada a les zones anòmales degudes a temes litològics per caracteritzar del tot aquestes 

anomalies. 

ABSTRACT 

During these last years the Institut Cartogràfic de Catalunya and the Universitat de Barcelona are 

doing a common project to do a geochemical map of the soil of the Catalonia Coastal Ranges. This 

work studies an area of this big project, concretely the rivers of Costa Brava, between Tossa de 

Mar and Sant Feliu de Guíxols (Girona). 

For doing this work it is used the geochemical analysis as the main method, this method is applied 

on the soil of the rivers. It is used the geochemical analysis because is not destructive, is fast and it 

is the best for doing a study in a large area. From this study it is possible to know the background 

levels of the zone, the anomalous values of the chemical elements, an after situating these values, 

we are able to say which are the focus of these contaminations.  

The study consists in doing a previous work to recognize the zone, going to field to bring the 

samples, work at the laboratory, do a chemical analysis of the samples, statistical processing  and 

after, an interpretation of all the results.  

After doing all this work, it is found three anomalous zones, two of them are caused by the 

lithology of the zone and, the last one is caused by a human action. In further studies it could be a 

good idea doing a prospecting study in the anomalous zone that it caused by lithology for doing a 

better characterization.  
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1. INTRODUCCIÓ  

La contaminació de sòls i aigües generalment s’atribueix a activitats humanes però, moltes 

vegades el contingut elevat de cert element químic en un sòl o aigua es deu al propi medi natural.  

L’origen de les accions imputables a l’home es situen al marc de la seva activitat industrial, 

agropecuària, serveis i l’ús final d’aquests. Tot i així, els elements químics “contaminants” poden 

formar part del cicle geoquímic, formant part de l’entorn natural i en conseqüència donen lloc a 

zones enriquides per processos endògens o exògens d’escala local o regional. Aquestes zones 

s’anomenen anomalies geoquímiques. 

La geoquímica es pot definir com el paper que realitzen els elements químics en la síntesi i 

descomposició dels materials naturals en tots els seus aspectes (Goldschmidth, 1954 i Fortescue, 

1979; 1980; 19992). La geoquímica ambiental és la part de la geoquímica que no tant sols 

sintetitza el paper sobre els materials naturals i les seves conseqüències sobre l’entorn, sinó també 

els efectes i les conseqüències que els elements químics d’origen antròpic tenen sobre l’entorn. 

Per tant, té com a finalitat determinar si els elements químics que actuen sobre l’entorn són 

d’origen natural o antròpic, preveure el comportament d’aquests i els seus afectes o 

conseqüències sobre el medi i, dissenyar mesures correctores. 

Els mètodes de prospecció geoquímica, bé sigui per a la localització de recursos mineral o 

energètics o de contaminants químics originats per processos antròpics, es poden classificar en 

litogeoquímics, pedogeoquímics o de sòls, hidrogeoquímics, atmogeoquímics i biogeoquímics. En 

tots ells el mètode a seguir és el mateix, es basa en un mostreig, un anàlisi i una posterior 

interpretació de les dades. 

Les possibilitats d’estudi a nivell de Treball Final de Grau es redueixen entre l’estudi dels 

sediments, dels sòls o de les aigües. L’estudi a partir dels sediments de les xarxes de drenatge és el 

més fiable ja que, té en compte tant la dispersió mecànica com la química. En canvi, l’estudi 

hidrogeoquímic ens limita l’anàlisi a les rieres on el curs del riu és actiu i només es basa amb la 

dispersió química, i així mateix, l’estudi dels sòls superiors abarca molta poca àrea d’estudi. 

L’estudi a partir de sediments presents a les xarxes de drenatge ens permet reconèixer globalment 

un territori que abarca una gran extensió. Els sediments a partir de les aurèoles de dispersió 

secundària són el reflex de l’erosió física de les roques alterades com no alterades, dels sòls i de la 

vegetació. Aquests, junt amb l’aigua, el gel i el vent, transporten i dipositen els elements pesants a 

zones determinades, segons certs paràmetres físics (equivalència hidràulica), o químics (adsorció, 

absorció i/o precipitació). Per tant, aquests també detectaran emissions antròpiques que afecten a 

l’entorn.  
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1.2 Estudis similars 

A Europa al 1994 a través del Forum of Euopean Geological Surveys (FOREGS)  es va iniciar un 

programa per recollir una base de dades geoquímica estàndard i controlada amb l’objectiu de fer 

el primer atles geoquímic d’Europa. Hi participen 26 països d’Europa i s’analitzen 70 elements de 

diferents medis ambientals. S’està fent a través de l’estudi dels sòls superiors, del subsòl i dels 

sediments de les xarxes de drenatge, a partir dels quals es pot identificar els principals canvis de la 

distribució de les terres rares relacionats amb la geologia i la meteorització i, discriminar entre 

anomalies a nivell regional de procedència antròpica o geològica. 

Segons els valors que es van obtenir de les terres rares es va dividir el subsòl en tres grups: valors 

baixos, valors mitjos i valors alts (Taula 1). 

 

Taula 1 - Rangs estimats per la distribució de terres rares a Europa. Unitats mg/kg. 

Van concloure que tots els valors alts reflectien la presència de roques ígnies molt evolucionades. 

La distribució d’alts valors de les terres rares és similar a la distribució d’alts valors amb urani que, 

és atribuït a la presència de leucogranits.  

Després de fer l’estudi s’arriba a la conclusió que els valors alts de terres rares a Europa són 

atribuïts a temes geològics. Amb l’escala que s’ha fet l’estudi no és possible atribuir les anomalies 

a accions antròpiques com l’electrònica o la indústria nuclear. 

 

En un conveni entre el Servei Cartogràfic i Geològic de la Generalitat de Catalunya i el 

Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica  (Universitat de Barcelona), s’ha 

emprès un programa d’exploració geoquímica multielemental en fase estratègica de les Cadenes 
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Costeres Catalanes. La primera zona estudiada fou el Massís del Montseny (NE de Barcelona) amb 

una extensió de 530 km2. 

Aquesta zona va ser estudiada a través dels sediments de les xarxes de drenatge, considerat un 

mètode idoni per determinar els metalls de base i indicadors i una prospecció hidrogeoquímica 

per determinar el fluor (Font, 1983). 

El Montseny es troba sobre roques del Cambro-Ordovicià (gneis, micoesquists, marbres, pissarres i 

esquists), el Silurià-Devonià (esquists, pissarres negres, calcàries i sílexs) i el Carbonífer (esquists i 

sílexs) que pateixen una metamorfització de grau mitjà i són intruïdes per roques granítiques i 

porfíriques (Viladevall, 1975; Casas, 1979; Julivert i Martínez, 1980). 

Després de fer l’anàlisi química i el tractament estadístic es van obtenir els següents resultats de 

valors de fons (ppm) (Taula 2). 

Pb 20,6 

Zn 53,6 

Cu 8,7 

Ni 7 

Cd 1,3 

Ag 0,35 

As 0,5 
Taula 2 - Valors de fons dels granits del Montseny 
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2. OBJECTIUS 

Aquest treball que es presenta en motiu del Projecte Final de Carrera es planteja com a fita el 

coneixement del fons geoquímic regional i la localització i caracterització de possibles anomalies a 

les rieres de la Costa Brava, concretament entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar. Aquest 

objectiu inicial es concreta en objectius principals: 

- Caracterització des del punt de vista geològic i geomòrfic les principals conques hidrogràfiques 

de la zona, la qual cosa comporta el plantejament dels següents objectius concrets: 

- Localització i anàlisi de de les conques hidrogràfiques en base a una cartografia de 

base a escala 1:25000 

- Determinació del caràcter de les conques 

- Caracterització de la geologia aflorant a la zona d’estudi i dels usos del sòl d’aquesta 

- Identificar les anomalies i extreure’n els principals causants (focus de contaminació), del que 

se’n deriven objectius com: 

- Distribució òptima dels punts de mostreig per tal de tenir una bona representació de 

la zona 

- Tria adequada del mètode estadístic a l’hora de tractar les dades 

- Determinar la distribució que segueix cada element químic  

- Determinar els llindars d’anomalia a partir dels nivells de fons 

- Establir relacions entre elements químics, ja sigui dos a dos com múltiple 

- Decidir si les anomalies de caire regional són degudes a factors litològics, mineralògics 

o antròpics 
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3. CARACTERÍSTIQUES DE LES CONQUES  

3.1 Situació geogràfica 

La zona d’estudi es troba entre les comarques de la Selva i el Baix Empordà, concretament entre 

els pobles de Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, delimitada per dos cursos fluvials el torrent de 

Bona i el Ridaura. Aquestes rieres estan compreses dins de la conca Rieres del Cap de Begur-

Blanes, denominació que li atorga l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

La Selva s'estén des del sector meridional de la Costa Brava amb Blanes, Lloret de Mar i Tossa de 

Mar, fins a les muntanyes enlairades i abruptes de les Guilleries, passant per una extensa plana 

interior amb Sils, Caldes de Malavella i Santa Coloma de Farners. El Baix Empordà tret dels sectors 

de les Gavarres, del Montgrí i de Begur, el paisatge és homogeni amb petits turonets que acullen 

pobles petits. Tot i així, la zona del litoral té contrastos, als extrems nord i sud de la comarca hi 

trobem penya-segats mentre que a la costa central hi ha platges.  

Aquesta zona d’estudi té una àrea total de 104 km2, s’hi arriba per la N-II i després es va seguint la 

carretera GI-682 que creua gairebé totes les parts baixes de les rieres i ens serà útil per agafar-hi 

les primeres mostres. 

A la Figura 1 es mostra un mapa on es situa geogràficament la zona d’estudi.  

 

Figura 1 - Situació geográfica de la zona d’estudi. Figura de l’autora 

 



6 

 

3.2 El relleu  

La comarca de la Selva pertany a l’anomenat Sistema Mediterrani, és a dir, el conjunt muntanyós 

que trobem alineat paral·lelament a la costa. Aquestes serralades estan constituïdes per una 

cadena occidental, una de més oriental i, entre les dues, una zona de depressió central.  

La cadena occidental, coneguda com a Serralada Prelitoral, no sobrepassa els 1.700 m i engloba les 

terres compreses entre el Montseny i les Guilleries, ja en contacte amb la Serralada Transversal i 

les cingleres del Far. En canvi, la Serralada Litoral, la més oriental, no sobrepassa els 500 m i 

discorre per tot el litoral de la Selva, estenent-se fins a la Depressió de l’Empordà. La zona de plana 

que s’estén entre les dues serralades anteriors, rep el nom de Depressió de la Selva i està formada 

per materials molt més moderns i tous, constituïts sobretot per aportacions fluvials. Finalment, el 

límit nord de la Selva pertany a una altra unitat de relleu, la serralada Transversal, on destaquen 

les cingleres del Far (1.123 m), que limiten aquesta serralada amb Les Guilleries (Pallí i Maestro, 

1992). 

Aquestes unitats de relleu van ser originades, en gran part, durant els episodis distensius de 

l’orogènia alpina, en la qual, els blocs paleozoics que formaven la comarca van patir moviments 

tectònics ascendents uns i descendents els altres. Aquesta tectònica va afectar la Mediterrània 

occidental des del Neogen i, d’aquesta forma, els blocs que es van aixecar van formar les 

Serralades Prelitoral i Litoral, mentre que els enfonsats van donar lloc a la Depressió de la Selva i al 

seu perllongament, que en temps posteriors va anar sent reomplerta pels materials neògens 

aportats pels rius. Gran part del vulcanisme present a la plana està relacionat amb aquesta 

tectònica neògena, així com la presència d’aigües termals. 

La zona d’estudi pertany a la  Serralada Litoral. Aquesta serralada està formada per massissos 

aïllats, de poca alçada, i amb una litologia que, com veurem més endavant, és bàsicament 

granitoide i metamòrfica. Es tracta de l’aflorament de granitoides més important del país i 

representa el fragment d’un gran batòlit, l’extensió del qual encara es desconeix. El seu límit amb 

el mar constitueix una costa rocosa amb moltes cales i penya-segats coneguda com Costa Brava, i 

que s’estén també cap a les contrades de més al nord. 

La zona de la Serralada Litoral corresponent a la comarca de la Selva està travessada 

perpendicularment per les rieres de la conca litoral, que forma diferents fragments muntanyosos 

fàcilment diferenciables. Aquest és el cas, per exemple, del bloc del Montbarbat (311 m), situat 

entre la fossa tectònica de la Tordera i la riera de Lloret; o bé, entre la riera de Lloret i la de Tossa, 

on trobem el Puig Ventós (419 m); per últim, entre la riera de Tossa i el riu Ridaura (aquest últim ja 

fora de la Selva), trobem les Muntanyes d’ Ardenya, on destaca el Puig de Cadiretes (519 m), just 

al límit de la comarca amb el Gironès i el Baix Empordà (Pallí i Maestro, 1992). 
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3.3 Clima  

Les comarques gironines, per la seva situació i característiques, pertanyen a una de les regions on 

domina el clima mediterrani o temperat-subtropical, que es caracteritza per presentar un règim 

tèrmic suau, amb estius força càlids i hiverns frescos. Les precipitacions són moderades, amb 

màxims a la tardor i a la primavera, i presenten un període d’eixut estival en què les precipitacions 

són inferiors al doble de les temperatures. Destaca, però, un marcat caràcter torrencial a finals 

d’estiu i a la tardor, producte d’importants tempestes (Medir i Xercavins, 1992.) 

Tot i així, a causa de factors físics com el relleu o la continentalitat, observem que la província de 

Girona i, fins i tot, la comarca de la Selva presenten petites variacions d’aquest clima. La 

continentalitat és el factor més important a mesura que ens allunyem del mar i, a més a més, el 

relleu pot accentuar el seu efecte i constituir veritables barreres orogràfiques. Es poden 

diferenciar fins a tres climes: el mediterrani, el submediterrani i el de muntanya mitjana. 

La zona d’estudi es troba dins del clima mediterrani litoral que es caracteritza per tenir unes 

temperatures mitjanes anuals que volten els 15ºC, tot i que els estius són una mica més càlids 

(amb uns 23ºC de mitjana aproximadament) i els hiverns poc freds (8ºC de mitjana). Les 

temperatures acostumen a ser suaus degut a l’efecte tèrmic moderador del mar. Tot i així, cal 

tenir en compte que el Mediterrani és un mar càlid tot l’any, de manera que l’efecte suavitzador 

de les temperatures que el caracteritza és més evident a l’hivern que no pas a l’estiu. L’eixut 

estival d’aquest clima sol durar tres mesos i les precipitacions màximes es concentren a la tardor. 

 

3.4 Règim de precipitacions 

Tal i com s’ha explicat la comarca de la Selva té diversos microclimes i, a l’hora de triar un 

observatori per caracteritzar les precipitacions de la nostra zona s’ha de fer de tal manera que 

pertanyi al mateix microclima que aquesta. L’observatori de Castell d’Aro (UTM X, UTM Y, z: 

502692, 4628523, 14 m) és el que està dins de la zona estudiada i el que té la sèrie més completa. 

Les dades de precipitació emprades per als càlculs posteriors són de l’observatori de Castell d’Aro 

(Baix Empordà).  

Tenim 9 anys de dades de precipitació, de l’any 2002 al 2013 amb un buit de tres anys de dades 

(2004-2006). Aquest buit es deu que a partir del 2002 el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 

va passar a gestionar les diferents xarxes d’estacions meteorològics que fins a la data havien estat 

gestionats de manera independent per diferents organismes de la Generalitat de Catalunya. 

Durant aquest període el SMC ha hagut de donar homogeneïtat en la forma de portar a terme les 

mesures de control i de qualitat de totes les estacions i construir un sistema de dades més robust, 

àgil i fàcilment explotable.   
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Precipitació mitjana anual: 

La nostra zona té una precipitació anual al voltant dels 640 mm. Cal destacar l’any 2009 que és 

especialment sec tenint només 375 mm de precipitació anual. 

Les precipitacions anuals distribuïdes mensualment es mostren a la Taula 3.   

Precipitació acumulada mensual (mm) Pluja anual 
(mm) Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

2002 18 27,8 21,2 115,2 119 61,2 9,8 88,4 25,8 90,2 90,2 40,2 707 

2003 106,2 78 64 56,8 32 5,8 3,2 33,4 113,2 220 17,2 112,8 842,6 

 2007 5,8 74,4 10 71,4 58,8 14 0,8 53,4 31 88,8 13,2 58,8 480,4 

 2008 30,2 23,8 101 115,6 127,6 86,8 14,6 15,6 3,4 32,5 73,2 85 709,3 

 2009 59,6 75,1 39,8 31,2 25,8 4,5 2,2 0,6 30,6 70,1 19,5 16,6 375,6 

 2010 72 140 117 17,1 125,1 17,9 11,9 33,5 209,9 106,4 43,7 34,4 928,9 

 2011 66,2 4,5 92,1 14,4 27,9 35,5 78,8 3 24,9 169,4 226 0,4 743,3 

 2012 24,7 4,7 45 51,9 50,5 7,2 15,1 7,6 72,4 125,9 61,9 3,2 470,1 

 2013 7 31,7 99,1 77,6 53,7 21,5 3,5 27 27,8 22,5 99,4 10,4 481,2 
Taula 3– Dades de precipitació acumulada mensual (mm). Dades procedents de la Generalitat de Catalunya 

A la Figura 2 extreta del servidor de Miramon es mostren els valors típics de precipitació mitjana 

anual. Tal i com es pot veure, la zona d’estudi està entre els valors estudiats anteriorment, per 

tant, podem estar segurs que els valors –per molt que només siguin 9 anys- són correctes.  

 

Figura 2 - Mapa de la distribució de la precipitació mitjana anual (mm). Font: CREAF (2009) 
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Distribució mensual 

El repartiment de la precipitació al llarg de l’any també és important. El clima mediterrani no té 

una repartició del tot homogènia al llarg de l’any. La pluviometria es reparteix de forma irregular 

durant tots els mesos. En un any hi ha  dos màxims situats a la primavera i a la tardor. A la Taula 4 i 

figura 3 es mostren les dades de precipitació mitjana mensual de l’estació de Castell d’Aro. 

  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Castell d'Aro (mm) 43,3 51,1 65,5 61,2 68,9 28,3 15,5 29,2 59,9 102,9 71,6 40,2 
Taula 4– Precipitació mensual, dades recollides a l’observatori de Castell d’Aro. Dades procedents de la Generalitat de 
Catalunya 

 

Figura 3 - Distribució mensual de la precipitació (mm), a l’observatori de Castell d’Aro. Gràfic fet per l’autora amb 
dades procedents de la Generalitat de Catalunya 

Tal i com es pot observar a la Figura 4 es pot comprovar com hi ha dos períodes d’alta precipitació, 

aconseguint el seu màxim a l’octubre, intercalats cadascun d’ells per períodes de baixa 

precipitació. Per descriure millor aquest fenomen es descriu el règim pluviomètric anual. 

Règim pluviomètric anual 

Una forma de veure clarament una distribució desigual 

de precipitacions al llarg de l’any consisteix en calcular 

les precipitacions mitjanes mensuals i sumar-les  per 

estacions. Així, les d’hivern serien les resultants de sumar 

les precipitacions mitjanes de desembre, gener i febrer 

(H), les de primavera sumant les de març, abril i maig (P), 

les d’estiu sumant les de juny, juliol i agost (E) i les de 

tardor les de setembre octubre i novembre (T).  Amb 

aquestes sumes s’obté l’indicatiu estacional, definit per 

l’ordenació de les lletres inicials de les quatre estacions 

segons les corresponents quantitats pluviomètriques 

estacionals en sentit decreixent (Figura 4). 

D’acord amb les dades recollides la nostra zona té un 

indicatiu estacional TPHE. 
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3.5 Usos del sòl 

Tenir un visió general dels usos del sòl de la zona ajuda a predir el focus d’una possible 

contaminació.  Tal i com veiem a la Figura 5 l’ús principal del sòl són els boscos densos (no de 

ribera), els conreus a les vores del Ridaura i  les poblacions a la costa. Hi ha un abocador situat a 

l’Oest de la zona d’estudi (X,Y (centroide, UTM ETRS89): 494817, 4627280 ), vora el Ridaura, que 

mereix un principal esment ja que pot ser un focus de contaminació. 

Un abocador generalment està situat a un indret ben localitzat geogràficament, sovint a una 

depressió natural o artificial, on s’hi acumula els residus urbans. Un abocador és un sistema 

heterogeni que reuneix, en un espai molt limitat, un nombre quasi infinit de compostos químics 

amb propietats molt diverses. En un sistema com aquest, hi ha una probabilitat molt elevada que 

es produeixin reaccions químiques. Tot i que aquesta forta reactivitat es veu frenada perquè la 

majoria d’elements són sòlids, hi ha dos factors que l’activen: l’aigua de la pluja –o del subsòl- que 

travessa l’abocador d’una manera contínua constitueix un dissolvent que accelera fortament les 

reaccions químiques i, l’escala temporal que no només són els anys en què l’abocador sigui actiu. 

Aquest abocador és el Centre de tractament de Residus de Llagostera (dipòsit controlat), té una 

capacitat de 615.000 m3 i una àrea de 0,18 km2. Disposa d’instal·lacions complementàries com una 

planta de tractament de lixiviats i una de tractament de biogàs, la qual incorpora torxa i sistema 

d’aprofitament de biogàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Usòs del sòl de la 
zona d’estudi. Font: CREAF 
(2013) 
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Més endavant ampliarem l’estudi fent un especial esment a les zones d’extracció minera. 

 

3.6 Vegetació 

Tal i com havíem dit la major part del sòl està ocupat per boscos densos (no de ribera). En general, 

podem dir que tant la Serralada Litoral com la Prelitoral estan representades per suredes i brolles 

silicícoles. Entre aquestes, l’home ha anat intercalant parcel·les de plantacions de coníferes i 

d’eucaliptus i, les rieres i els obacs són compostos per vegetació de caire més centreeuropeu. Al 

voltant del riu Ridaura es troba la zona conreada (Figura 6). 

Cal comentar que tots els boscos tenen un important sota bosc que molts cops ha dificultat la 

presa de mostres a camp. 

 

Figura 6 - Tipus de vegetació present a la zona d’estudi. Font: CREAF (2013) 
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4. SITUACIÓ GEOLÒGICA DE LES CONQUES  

4.1 El substrat 

La majoria dels materials de la depressió de la Selva com els dels massissos que l’envolten són 

constituïts per roques del Paleozoic, essencialment plutòniques i hipabissals i, en menor 

proporció, metasediments afectats per el metamorfisme de contacte sovint intens. La depressió és 

reblerta de sediments detrítics neògens i quaternaris aportats pels cursos fluviotorrencials 

provinents dels massissos que l’envolten. Als marges de la depressió es van produir importants 

manifestacions volcàniques, sobretot durant el Neogen, lligades a la tectònica distensiva 

esmentada anteriorment. 

Roques metamòrfiques paleozoiques 

Els materials paleozoics presenten puntualment processos de metamorfisme, tant de contacte 

com regional. D’altra banda, cal dir que altres punts de la comarca ja havien patit anteriorment 

processos de metamorfisme. Aquesta litologia és la que domina a la punta nord-oest de la 

comarca de la Selva: 

A la zona d’Anglès, La Cellera de Ter, etc., trobem els gneis de Les Guilleries i les roques 

amfibolítiques intercalades amb pissarres, fil·lites o esquists. Aquests materials daten del Cambrià-

Ordovicià (570-500 Ma), de manera que són anteriors als granitoides hercinians això mateix passa 

a Osor i Amer, on també s’intercalen quarsites; o bé a la zona del Pasteral-Susqueda en què ho fan 

carbonats. L’edat també és del Cambrià-Ordovicià. 

A Massanes, Brunyola i Sant Martí Sapresa es troben afloraments d’esquists d’aquesta edat, així 

com també alguns punts de la Serralada Litoral presenten afloraments dispersos de metamorfisme 

regional de grau baix, tot i que el metamorfisme de contacte ha estat fort. 

Roques plutòniques i hipabissals 

L’origen d’aquestes roques es relaciona amb grans masses de magma generades a final de 

l’orogènia herciniana que van ascendir fins a emplaçar-se en nivells propers a la superfície 

terrestre. En cristal·litzar, van donar lloc a dues varietats essencials de roques plutòniques: les 

granodiorites i els leucogranits. Ambdues solen aparèixer travessades per diferent tipus de roques 

hipabissals emplaçades, majoritàriament, durant el cicle hercinià. 

Granodiorites 

Són roques de color grisós, constituïdes per cristalls de mida mitjana a grossa. La seva composició 

mineralògica essencial és formada per quars, plagiòclasi (oligòclasi andesina), feldspat potàssic 

(ortosa i microclina) i biotita. Entre els minerals accessoris i secundaris que s’hi poden trobar cal 

destacar: clorita, apatita, zircó, moscovita, turmalina i hematites. En alguns indrets presenten una 
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gran quantitat de megacristalls de feldspat potàssic, d’uns 5 cm de llargada, a vegades maclats 

segons les lleis de Carlsbad i de Baveno, que confereixen a la roca una textura porfírica. 

Leucogranits 

El seu emplaçament va ser posterior a les granodiorites. Són roques de color rosat, formades per 

cristalls de mida fina a grossa. Es componen de quars, feldpsat potàssic, plagiòclasi i biotita. Com a 

minerals accessoris i secundaris presenten: zircó, moscovita, apatita, magnetita, granats clorita, 

fucsita, caolí i sericita. En funció de la mida de cristalls es poden diferenciar les varietats de gra 

gros a mitjà i de gra mitjà a fi.  

Roques hipabissals 

Una vegada emplaçades i solidificades, les roques plutòniques es van quartejar. Llavors, el magma 

residual va ascendir i va reblir les fractures, formant dics de composició, textura i orientació 

variada, els quals van arribar a travessar les roques metamòrfiques. 

A la zona estudiada hi afloren diferents varietats composicionals i texturals de roques hipabissals. 

Les aplites i pegmatites són les més abundants. Constitueixen una munió de dics de gruix inferior a 

1m, de llargada escassa, d’inclinació i direcció molt diversa, que poden formar enreixats densos, 

especialment a les granodiorites. També son molt freqüents les roques àcides de textura porfírica, 

filonianes (pòrfirs granítics i granodiorítics) o de transició a les efusives (microganits, granòfirs i 

pòrfirs felsítics), que es presenten en forma de dics subverticals, de gruix mètric a decamètric, 

orientats majoritàriament d’est a oest o d’est-nord-est a oest-sud-oest, i sovint disposats en feixos 

paral·lels.  

Roques volcàniques 

L’activitat eruptiva va començar al Miocè superior, encara que les fases de més intensitat van tenir 

lloc durant el Pliocè (Guardia, 1964; Doville, 1973 a i b). Es tracta d’un vulcanisme de natura 

alcalina i de tipus intraplaca, i és representat exclusivament per basalts olivínics. El seu caràcter va 

ser mixt, amb fases explosives i efusives. Els materials fragmentaris han estat quasi totalment 

erosionats, de manera que pràcticament només es conserven roques de tipus massiu. Només 

queden algunes xemeneies i, sobretot, restes de colades basàltiques, sovint superposades les unes 

a les altres. 

Materials Quaternaris  

Aquests materials són més recents, sobretot dipòsits d’acumulació de materials detrítics, 

procedents de les serralades immediates i que es troben reomplint les valls i, especialment, la 

plana selvatana. Tots aquests materials corresponen als períodes Pleistocè i Holocè (1,8-0,01 Ma) i 

en destaquen els dipòsits següents: 
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- materials al·luvials i col·luvials amb argiles, gresos i còdols que transporten les rieres, rius i la 

pròpia gravetat; en els principals cursos hi podem observar terrasses fluvials, algunes de les 

quals estan sotmeses a extraccions d’àrids (per exemple, la riera d’Arbúcies, etc.) 

 

- totes les sorres que formen les platges, des de les petites cales fins a la desembocadura de la 

Tordera 

 

Mirant el mapa geològic de la nostra zona d’estudi (Figura 7) es pot diferenciar com la zona sud-

est principalment està composada per leucogranits de gra groller. A l’oest, sense sobrepassar el 

Ridaura hi ha afloraments de leucogranits, granodiorites porfíriques, granodiorites i fil·lites 

pigallades i cornubianites. Seguint el curs del Ridaura hi trobem graves, sorres, llims i argiles 

formant l’actual terrassa fluvial. Al nord d’aquest hi tornen a aflorar les granodiorites, les 

granodiorites porfíriques i, també leucogranits de dues miques. Allà on hi afloren el grup dels 

granitoides hi trobem filons de granòfirs, d’aplites i pegmatites i de pòrfirs granodiorítics. 

 

  



15 

 

 
Figure 1 

 
Figura 7 –  Litologia de la zona d’estudi. Font: CREAF (2006) 
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4.2 Geomorfologia 

Un cop hem vist els materials predominants a la zona estudiada podem fer una petita descripció 

de la geomorfologia present. Com ja s’ha exposat abans la Serralada Litoral està constituïda per 

granits de gra gros-mig, fàcilment meteoritzable i convertible en sauló, que genera un seguit de 

morfologies suaus. Però, a banda dels granits de gra gros-mig, hi ha enclavaments amb granits de 

gra fi (leucogranits) i roques filonianes àcides, que generen morfologies que sobresurten de la 

tònica dominant del paisatge, constituint turonets aparentment desordenats, amb petits ressalts, 

etc. 

Són freqüents, també, replans esglaonats al costat del mar, així com la forma en V de les valls 

fluvials dels principals cursos de la zona. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, és habitual que 

aquestes valls s’orientin seguint fractures, fet que explica el seu traçat rectilini. 

Pel que fa a la línia de costa de la Selva té una morfologia molt característica, alterna platges amb  

zones rocoses més o menys escarpades. La costa de la Selva, pertanyent a la Costa Brava, 

correspon, en gran part, a una típica costa alta, amb escarpats penya-segats de menys de 50 m 

d’alçada, sovint amb acumulacions de blocs al seu peu, i amb nombroses cales i caps, conseqüents 

de l’existència de rieres de curt recorregut i torrents. Tot i això, existeixen alguns trams de costa 

baixa, amb formes més suaus i platges, concentrades a les desembocadures dels rius o torrents. La 

costa Sud de la Selva, amb la desembocadura de la Tordera, és la zona de costa baixa més extensa 

que tenim, alimentada pels sediments que aporta el riu.  

 

4.3 Marc metal·logènic i activitats extractives 

L’estudi del marc metal·logènic i de possibles jaciments és important a qualsevol estudi geoquímic. 

A partir de la localització d’un jaciment a l’espai i de la seva paragènesis mineral es pot establir les 

possibles causes (naturals o antròpiques) i predir la forma de l’aureola de dispersió. 

La Figura 8 mostra un mapa metal·logènic de la zona, s’ha utilitzat un fragment del mapa 

metal·logènic de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya a escala  1:20000 i el full 35. Tal i com queda 

palès no hi ha cap presència de cap tipus de jaciment entre la riera de Tossa i la de Sant Feliu de 

Guíxols (Riera Comes). 
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Figura 8 - Mapa metal·logènic de la zona d’estudi a escala 1:20000. Font: IGME (1985) 

A part de localitzar possibles jaciments també s’ha de tenir en compte les activitats extractives de 

la zona, tant les actives com les inactives.  Tal i com es veu a la Figura 10 no hi ha cap presència 

important d’activitat extractiva, la més gran (73 m2)  està a la conca del Ridaura i és de gredes. 

 

Figura 9 – Activitats extractives, actives com inactives. Font: CREAF (2014) 
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5. CARACTERÍSTIQUES DE LES RIERES I TORRENTS 

La zona d’estudi està composada per rieres de curt recorregut i fort pendent, fet que moltes 

vegades ha dificultat la campanya de camp. L’únic riu que té un recorregut important és el 

Ridaura, fent una conca hidrogràfica de 70,36 km2. 

El Ridaura neix dins de la comarca del Baix Empordà, als peus de l’ermita de Sant Baldiri, al massís 

d’Ardenya, i, transcorreguts uns centenars de metres, entra dins de la comarca del Gironès, 

orientant-se inicialment cap a Llagostera. La captura fluvial, esmentada per primer cop per Pallí 

(1966), fa retornar el curs cap a la vall d’Aro, novament dins del Baix Empordà. Els principals 

afluents del Ridaura són, per la dreta, les rieres de Solius i del Vilar, i per l’esquerra, les rieres de 

Salenys, de Bell-lloc o de la Font Picant, i els torrents de Canyet, de la Coma i de Malany. 

Desemboca en el sector més meridional de la platja Gran de Platja d’Aro. 

Durant tot el treball es parlarà de les conques amb el nom del curs principal de cada una d’elles. A 

la Figura 10 s’identifiquen les conques hidrogràfiques presents a la zona d’estudi. 

 

Figura 10 - Localització i nominació de les conques hidrogràfiques presents a la zona d’estudi. Figura de l’autora 
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5.1 Morfometria de la conca o conques 

S’han identificat totes les conques presents a la zona d’estudi però, només s’han mostrejat 

aquelles superiors a 1 km2. Per tant, les conques inferiors a aquest valor no se’ls hi farà l’anàlisi 

morfomètric.   

Xarxa de drenatge 

La xarxa de drenatge és tot el conjunt de rieres, torrents, torrenteres i rierols entrellaçats de tal 

manera que fan possible que l’aigua caiguda dins dels límits de la divisòria d’aigües, dreni en forma 

d’escolament superficial directa fins fora del sistema estudiat (conca hidrogràfica) (Strahler, 1988). 

La xarxa de drenatge, simplificada a partir de línies s’ha resolt a partir de l’observació de bases 

topogràfiques a escala 1:25000 i un posterior anàlisi amb el SIG.  

Morfometria fluvial de les conques 

La mesura de qualsevol forma o geometria rep el nom de morfometria. En el cas en que la mesura 

es faci de les propietats geomètriques de la superfície sòlida d’un sistema d’erosió fluvial 

s’anomena morfometria fluvial (Horton, 1945 i 1970; Strahler, 1952 i 1988, Abrahams, 1984; 

Sánchez, 1990; Keller & Pinter, 1999; Jiménez, 199; entre d’altres). 

Totes les mesures que es presenten a continuació s’han realitzat gràcies al SIG emprat en aquest 

treball, que a part de ser una eina molt útil per a la presentació de mapes i per a 

l’emmagatzematge de bases de dades geogràfiques, permet fer càlculs de longituds, àrees, 

perímetres o pendents, entre d’altres. 

En aquest apartat, el fet d’haver de fer una gran quantitat de mesures i relacions morfomètriques 

s’ha optat per presentar-les seguint l’esquema proposat per Ayala & Olcina (2002): 

- Propietats lineals del sistema de drenatge: anàlisi planimètrica de la xarxa de 

drenatge com a un sistema ramificat de les línies sense amplada 

- Propietats superficials de la conca de drenatge: anàlisi planimètrica de la superfície 

del terreny 

- Propietats de relleu del sistema fluvial: anàlisi d’alçades relatives de les superfícies i 

línies respecte a la base horitzontal de referència (en el nostre cas el nivell del mar) 

Com a generalització es pot dir que les línies, unidimensionals, compleixen la funció de transport 

de l’aigua i de sediments fora de la conca en què drenen; les àrees, bidimensionals, tenen la funció 

d’interceptar la pluja i aportar sediments; i finalment el relleu, tridimensional, dóna la dimensió 

vertical del paisatge, condicionant la velocitat d’escolament i la intensitat del procés d’erosió i 

transport (Ayala & Olcina, 2002). 

 

 



20 

 

5.1.1 Propietats lineals 

L’ordre de la conca. Magnitud de Shreve. Relació de bifurcació 

L’ordre de la conca es dedueix de la classificació, segons la jerarquia per ordre, dels diferents 

segments dels canals de la xarxa de drenatge. En aquest cas l’ordre del curs principal a la 

desembocadura de la conca dóna lloc a l’ordre de la conca (Strahler’s Basin Order) (Strahler, 

1952). 

La jerarquització per ordre es realitza a partir de donar un cert valor als trams de riu, començant 

pel valor 1 aquells trams que no tenen cap afluent. Quan s’uneixen dos trams del mateix ordre “i” 

donen lloc a un segment d’ordre superior “i+1” aigües avall.  Quan s’uneixen dos trams de diferent 

ordre donen lloc a un tram que conserva el major dels ordres. 

Un cop determinada la xarxa de drenatge a partir de la base topogràfica s’ha fet la classificació 

segons la llei de Strahler (1952, 1988). Seguint aquesta metodologia, els ordres de cada conca 

estudiada es presenten a la Taula 5. 

Com podem veure amb la jerarquització de les xarxes la majoria de les conques tenen un ordre de 

3, mentre que les conques que presenten un ordre superior són les de Canyet i Comes, de 4, i El 

Ridaura de 5, essent la conca amb l’ordre major. 

Una de les propietats lineals més importants és el que es coneix com a Magnitud de Shreve 

(Shreve’s Magnitude) o també més conegut com a el nombre de canals de primer ordre. Aquesta 

dada morfomètrica ha estat correlacionada amb el pic d’avinguda en varis estudis a la serralada 

dels Apalatxes o als rius del centre de Texas, deduint que el nombre de canals de primer ordre és 

la variable que més bé es correlaciona amb el pic d’avinguda per un ampli rang de regions 

fisiogràfiques (Morisawa, 1985 i Patton & Baker, 1976). La importància del nombre de canals de 

primer ordre rau en el fet que per a esdeveniments de gran intensitat plujosa el nombre i longitud 

d’aquests canals representen fins al 50% del total de la xarxa hidrogràfica de la conca. Per tant, 

com més gran és la Magnitud de Shreve en una conca determinada, més curt serà el temps de 

resposta pluja-escolament superficial directe i d’altra banda, més erosionada estarà la conca i hi 

haurà major aportació de sediments. 

A la Taula 5 es mostren el percentatge que aquests canals de primer ordre suposen respecte el 

nombre total i a la longitud total del canals. Només s’analitzen aquelles conques superiors a 

l’ordre 2 perquè si analitzéssim les de ordre 1 sortiria un 100% de nombre de canals de 1r ordre 

essent llavors les conques més erosionables. Considerem les conques d’ordre 1 i 2 massa petites 

per fer aquest càlcul. 

En tots els casos podem observar que el percentatge en nombre de canals de primer ordre, de 

l’ordre del 75% de mitjana, és elevat, s’intueix conques molt erosionades. En quant al percentatge 

en la longitud de canals de primer ordre la mitjana és al voltant del 51% sobre la longitud total de 

canals. Essent les conques de Giverola i Canyet les que tenen valors més alts (65,09% i 65,87% 
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respectivament) i possiblement, seran aquestes les que tindran uns fenòmens erosius més 

importants. 

Conca Ordre % nombre 
canals 1r 
ordre 

% longitud 
canals 1r 
ordre 

Bona 2   

Pola 3 78,26 53,03 

Giverola 3 70,00 65,09 
Salionç 3 81,82 61,77 

Vallpresona 3 81,82 59,90 

Senyor Ramon 2   

Canyet 4 67,65 65,87 

Sorres de Sant Benet 3 71,43 52,50 

Comes 4 76,92 54,39 

Sant Pol 1   

El Ridaura 5 75,86 56,21 
Taula 5 -  Ordre de cada conca estudiada, percentatge de nombre de canals de 1r ordre i de longitud dels canals de 1r 
ordre 

A partir de la classificació dels diferents trams de les rieres es poden extreure altres paràmetres. La 

relació de bifurcació Rb (Taules 23, Annex 1) és la relació existent entre el nombre de canals Nn 

d’un ordre n i les de l’ordre immediatament superior (Horton, 1945 i Strahler, 1988), que per a 

qualsevol canal es pot expressar com: 

�� = ���(� + 1) 

La importància en morfometria fluvial de la relació de bifurcació radica en la informació que 

aporta respecte a la mida, forma i estructura de la conca. Nombrosos estudis han demostrat que 

aquesta relació tendeix a romandre constant d’un ordre al següent, mostrant petites variacions 

d’una zona a una altra o d’un ambient a un altre, excepte on domina un poderós control geològic. 

Igualment, s’ha comprovat que la Rb és més alta per als sòls menys permeables i representa valors 

més baixos per als més permeables.  La Taula 6 mostra la interpretació segons els resultats del Rb. 

Rb Interpretació 

2-3 Conques amb relleu escàs, de formes arrodonides 

3-5 Conques de muntanya sobre roques homogènies, poc influenciades per 
estructures geològiques 

>5 Conques en les que els caràcters estructurals condicionen fortament la forma, 
generant conques estretes i allargades 

Taula 6 - Interpretació del resultat de la relació de bifurcació 

Per les conques del Sud de la Costa Brava la majoria dels resultats es troben pel voltant de 3 i 5 on, 

aquest valor indica que ens trobem en conques formades per roques homogènies i al mateix 

temps són indicadors del caràcter torrencial de la xarxa hidrogràfica de la zona (Sánchez, 1990).  
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Longitud dels trams. Relació de longitud 

La longitud dels diferents segments i la seva representació s’ha pogut determinar amb certa 

facilitat gràcies a les eines d’anàlisi espacial que té incorporat el SIG. D’aquesta manera s’ha 

obtingut: 

La relació de longitud RL, que és la relació existent entre la longitud mitja Ln de les lleres d’un 

ordre donat n i la longitud mitja del immediatament inferior (Horton, 1945 i Stahler, 1988). A 

partir de la longitud total dels segments d’un determinat ordre, es divideix pel número de 

segments d’aquest per obtenir les mitjanes necessàries per a establir la relació: 

�
 = 
�
(� − 1) 

Com es pot comprovar (Taula 24, Annex 1) les rieres estudiades en general es compleixen el rang 

de valors expressats per Horton (1945), els quals suposen que existeix un increment de 2 a 3 

vegades en la grandària dels cursos fluvials al comparar els d’un ordre determinat i el seu 

immediatament superior. 

Equivalent vectorial  

L’equivalent vectorial (Horton, 1945), o índex de sinuositat, mesura la relació entre la longitud real 

del curs principal de la conca, Lr, i la distància en línia recta projectada des de la desembocadura 

fins a la divisòria d’aigües de l’inici del tàlveg principal, Lc, també denominada distància o longitud 

de Horton (1945). Segons el model de Schumn (Strahler, 1988) la sinuositat es classifica com a 2= 

tortuós; 1,7= irregular; 1,2= transició; o 1,0= recte. 

Conca 

Longitud 
curs 
principal 
Lr (km) 

Longitud 
de Horton 
Lc (km) 

Equivalent 
vectorial 
Lr/Lc 

Bona  0,971 0,81 1,20 

Pola  3,275 2,984 1,10 

Giverola 2,135 1,850 1,15 

Salionç 3,437 2,873 1,20 

Vallpresona  3,852 2,979 1,29 

Senyor Ramon 1,674 1,426 1,17 

Canyet 2,811 2,454 1,15 

Sorres de Sant Benet 1,785 1,494 1,19 

Canyer d'en Mieres 0,857 0,688 1,25 

Comes  5,723 4,201 1,36 

Sant Pol 1,755 1,983 0,89 

El Ridaura 21,931 12,63 1,73 
Taula 7 – Índex de sinuositat de les conques estudiades 
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Segons aquesta classificació ja es comença a poder diferenciar més característiques entre conques 

de forma quantitativa. La riera de Sant Pol té unes dimensions petites, només un curs i, té valors 

inferiors a la unitat, ja que té un curs curt tot i que la conca hidrogràfica sigui una mica més grossa; 

per aquest motiu, tot i essent inferior a la unitat, podem dir que es tracta d’un riu gairebé recte. 

Els torrents de Pola, Giverola, Canyet, Senyor Ramon i Sorres de Sant Benet presenten una 

tipologia entre rectilínia i de transició. El torrent de Bona, la riera de Salionç presenta una tipologia 

de transició. La riera de Vallpresona, el torrent del Canyer d’en Mieres i la riera de Comes tenen 

una tipologia entre transició i irregular. El Ridaura presenta una tipologia irregular (Taula 7). 

La morfologia recta està associada a cursos de primer ordre o superior encaixats en el substrat 

rocós i resistent de granitods, on es produeixen valls en V. La morfologia més sinuosa, el cas del 

Ridaura, correspon en cursos amb predomini de cursos d’ordre 4 a 6 en què discorren sobre 

substrat menys resistent (plana al·luvial). 

 

5.1.2 Propietats superficials 

Superfície de la conca. Densitat de drenatge. Constant de manteniment del canal. Distància 

d’escolament 

La superfície de la conca és un dels paràmetres principals per descriure qualsevol conca, ja que 

molts altres paràmetres depenen d’aquesta. Els valors de les àrees respectives es troben a la Taula 

8. Totes elles, al ser relativament petites, incloses dins el grup de conques no superiors a 500 km2 

les quals tenen temps de concentració de poques hores, seran susceptibles a fenòmens plujosos 

molt intensos, tot i que siguin de poca durada (Témez, 1982 i Durán et al. 1985). 

La xarxa de drenatge es pot caracteritzar fonamentalment per la Densitat de drenatge, D 

(km/km2), que és la relació entre la longitud total de cursos de la xarxa hidrogràfica i l’àrea de la 

conca (Horton, 1945): 

� = ∑
��  

Aquest paràmetre és un dels índex més utilitzats per definir i comparar xarxes de drenatge, el qual 

oscil·la generalment entre 1 i 50. Obtenir una D=7 voldrà dir que per cada quilòmetre quadrat de 

conca hi haurà set quilòmetres de curs fluvial. Aquest depèn bàsicament de l’erosionabilitat del 

terreny i de la seva permeabilitat, influint evidentment la cobertora vegetal que protegeix el sòl. 

Llavors, com més erosionable sigui el terreny, menor haurà de ser el cabal i per tant, menor serà la 

superfície de la conca necessària per la formació d’una llera, donant lloc a altes densitats de 

drenatge (Sánchez, 1990).  

Altres aspectes a comentar de la densitat de drenatge són (Durán et al., 1985 i Sánchez, 1990): 

- Terrenys amb permeabilitat alta i baix escolament superficial donen valors baixos de 

densitats de drenatge 
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- Les conques de materials durs i resistents presenten D baixes, valors compresos entre 1 i 

10 km/km2 

 

- Si la conca està formada per materials poc resistents o per materials tous protegits per 

cobertora vegetal, aquestes són relativament erosionables, donant valors de D compresos 

entre 10 i 20 km/km2 

 

- Conques amb materials fàcilment erosionables i amb escassa vegetació presenten D entre 

20 i 40 km/km2 

Les densitats de drenatge resultants van de 1,57 km/km2 de la riera de Sant Pol a 4,45 km/km2 de  

la conca de Bona. Segons la classificació que s’ha exposat, tot l’àmbit d’estudi pertany a conques 

amb substrat de materials durs i resistents i poc permeables, característica que coincideix amb les 

roques tipus granitoides que afloren a la regió.  

La relació inversa a la densitat de drenatge és la Constant de manteniment del canal, Cm 

(km2/km), reflecteix la superfície de la conca necessària per mantenir una unitat de longitud de 

canal (Horton, 1945 i Schumm, 1956): 

�� = �∑
� 

En aquest cas es pot observar que les conques més densament drenades són les que els hi cal 

menys superfície per donar lloc a un quilòmetre de curs fluviotorrencial. Aquest índex també 

mostra que a mesura que Cm es fa menor, l’erosió és cada vegada major. Tot i així, la constant de 

manteniment de canal tindria més sentit si les conques que comparem tinguessin substrats 

clarament diferents en erosionabilitat, podent diferenciar clarament unitats d’erosió molt 

contrastades. 

Al ser la inversa de la densitat de drenatge i tal i com queda palès a la Taula 8 els valors 

coincideixen amb els anteriors. Aquelles conques que tindrien una major erosió serien les de Bona, 

Pola i Senyor Ramon mentre la de Sant Pol seria la que tindria menys erosió.  

La distància d’escolament superficial, de (m), és un paràmetre convencional el qual representa la 

meitat de la constant de manteniment del canal (Durán et al, 1985): 

�� = �2∑
 

En aquest cas la distància d’escolament és la distància que cal que una gota recorri per la 

superfície del terreny des de la divisòria d’aigües fins a un canal de la xarxa hidrogràfica.  

Si es comparen els valors de la distància d’escolament (Taula 8), es diferencien les conques en què 

l’escolament superficial s’encaixa ràpidament i la xarxa fluvial es bifurca en poca distància. Així, 

com més valor de “de" més ha de transcórrer l’aigua per ser canalitzada. En el nostre cas, tenim la 
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conca de Bona com a distància d’escolament més baixa (112,50 m) mentre que a la conca de Sant 

Pol s’han de recórrer 317,95 m de mitjana abans que la precipitació es canalitzi en un canal de la 

xarxa de drenatge. 

Conca Longitud 
total cursos 
Lt (km) 

Àrea 
conca 
(km2) 

Densitat de 
drenatge D 
(km/km2) 

Constant de 
manteniment de 
canal Cm 
(km2/km) 

Distància 
d'escolament 
de (m) 

Bona  2,285 0,514 4,445 0,225 112,495 

Pola  9,243 2,173 4,254 0,235 117,548 

Giverola 4,589 1,311 3,500 0,286 142,842 

Salionç 9,271 2,696 3,439 0,291 145,400 

Vallpresona  9,884 2,650 3,730 0,268 134,055 

Senyor Ramon 2,454 0,589 4,166 0,240 120,008 

Canyet 14,347 3,719 3,858 0,259 129,609 

Sorres de Sant Benet 4,563 1,304 3,499 0,286 142,888 

Canyer d'en Mieres 0,857 0,351 2,442 0,410 204,784 

Comes  20,635 8,263 2,497 0,400 200,218 

Sant Pol 1,755 1,116 1,573 0,636 317,949 

El Ridaura 250,048 70,357 3,554 0,281 140,687 

Taula 8 - Longitud total dels cursos. Àrea de la conca. Densitat de drentage. Constant de manteniment del canal. 
Distància d’escolament 

La forma de la conca. Relació d’elongació. Índex de compacitat. Factor de forma. 

La forma de la conca condiciona el temps de concentració, de tal manera que com més circular 

sigui menys temps de concentració i, les crescudes són de major entitat. Els índex morfomètrics 

que descriuen la forma són purament geomètrics, relacionen dades geomètriques de la conca amb 

formes geomètriques pures, com el cercle, o relacionen diferents dades entre si (Durán et al., 

1985). 

La relació d’elongació, Re, és la relació entre el diàmetre d’un cercle d’àrea igual a la conca i la 

longitud de la conca (Lc) (Schumm, 1956). Expressant el diàmetre en funció de l’àrea de la conca 

(A) queda: 

�� = 1,128√�
�  

Com més a prop de la unitat sigui el valor de Re, més circular serà la conca. Com podem veure a la 

Taula 9 la conca Bona és la més circular tenint una relació d’elongació de gairebé la unitat. Per 

contra, la conca de Pola és aquella que s’allunya més de la unitat (Re= 0,0557) volent dir que, és 

més allargada. Vist els anteriors valors és d’esperar que per una mateixa àrea de recepció el 

torrent de Bona tingui temps de concentració més baixos – més risc de torrencialitat- que el 

torrent de Pola. 
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L’índex de compacitat Kc o índex de Gravelius és la relació entre el perímetre de la conca i el d’un 

cercle d’igual àrea. S’expressa de la següent forma (Llamas, 1993): 

�� = 0,28 �√� 

Els valors propers a la unitat, cas en què la conca seria un cercle perfecte, pertanyen a conques de 

forma ovalada. Per contra, com més allunyat sigui l’índex de compacitat respecte a la unitat, més 

sinuós serà el seu contorn i major serà la “linealitat” de la conca. Es considera valors d’Kc superiors 

a 1,5 com a elevats (Ayala, 1986) 

Aquella conca que s’apropa més a la unitat és la de Bona (Kc=1,18) volent dir que és la que tendeix 

més a ser un cercle. Dada que es correlaciona perfectament amb els resultats obtinguts per la 

relació d’elongació. En el cas de la conca de Pola i el Ridaura amb valors de 1,50 i 1,45 

respectivament donen idea d’un contorn sinuós, sobretot pel primer que s’aparta d’una forma 

circular.  

El factor de forma Rf va ser definit per Horton, com el coeficient entre la superfície i el quadrat de 

la longitud màxima (Lm) de la conca: 

�� = �
��  

Valors superiors a la unitat representen conques amb tendència d’ocurrència d’avingudes; 

conques inferiors a la unitat representen conques allargades amb baixa susceptibilitat a les 

avingudes. 

El factor de forma ens dóna una idea de com de quadrada és la conca, com podem veure en els 

resultats de la Taula 9 tots els valors s’allunyen de la unitat i per tant, tenen poca tendència a 

formar avingudes. Essent el torrent de Canyer d’en Mieres aquell  amb el valor més elevat (0,57).  

A la Taula 9 es mostren els resultats obtinguts per cada conca: 

Conca  Àrea, A 
(Km^2) 

Longitud 
conca, Lc 
(km) 

Perímetre, 
P (km) 

Longitud 
màxima, 
Lm (km) 

Factor 
elongació, 
Re 

Índex de 
compacitat, 
Kc 

Factor 
forma,Rf 

Bona  0,514 0,810 3,033 1,16 0,998 1,18 0,38 

Pola  2,173 2,984 7,895 3,275 0,557 1,50 0,20 

Giverola 1,311 1,850 5,543 2,843 0,698 1,36 0,16 

Salionç 2,696 2,873 7,276 3,589 0,645 1,24 0,21 

Vallpresona  2,65 2,979 7,87 3,967 0,616 1,35 0,17 

Senyor Ramon 0,589 1,426 3,871 2,003 0,607 1,41 0,15 

Canyet 3,719 2,454 8,471 2,939 0,886 1,23 0,43 

Sorres de Sant 
Benet 

1,304 1,494 5,029 1,993 0,862 1,23 0,33 
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Canyer d'en 
Mieres 

0,351 0,688 2,581 0,786 0,971 1,22 0,57 

Comes  8,263 4,201 13,114 6,296 0,772 1,28 0,21 

Sant Pol 1,116 1,983 5,088 2,374 0,601 1,35 0,20 

El Ridaura 70,357 12,63 43,438 22,158 0,749 1,45 0,14 

Taula 9 - Àrea, longitud i perímetre de les conques. Longitud máxima. Factor d’elongació. Índex de compacitat. Factor 
de forma. 

Coeficient de torrencialitat 

El coeficient de torrencialitat, Ct, és el nombre de trams de primer ordre N1 per quilòmetre 

quadrat (Horton, 1945). Es defineix d’aquesta forma, ja que, els tàlvegs de primer ordre impliquen 

fortes pendents i característiques litoestructurals que faciliten l’erosió. Per tant, com més 

coeficient de torrencialitat, més capacitat d’erosió té la conca (Taula 10). 

� = �1�  

Valors de més de 5 es poden considerar conques amb una torrencialitat moderadament alta; 

valors propers a 4 conques de torrencialitat moderada i valors de 2 una torrencialitat baixa 

(Strahler, 1988). 

Conca Coeficient de torrencialitat,Ct  

Bona  9,73 

Pola  8,28 

Giverola 5,34 

Salionç 6,68 

Vallpresona  6,79 

Senyor Ramon 5,09 

Canyet 6,18 

Sorres de Sant Benet 7,67 

Canyer d'en Mieres 5,70 

Comes  3,63 

Sant Pol 0,90 

El Ridaura 5,36 

Taula 10 - Coeficient de torrencialitat 

Segons la classificació donada, la majoria pertanyen a conques de torrencialitat moderada-alta a 

excepció de la riera de Sant Pol que té una torrencialitat exageradament baixa. 

 El torrent de Bona, Pola presenten una torrencialitat més forta amb més de 8 cursos fluvials de 

primer ordre per km2 mentre que, la riera de Sant Pol no arribant ni a 1 torrent per km2 no té 

gairebé risc de torrencialitat. 
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Un cop estudiades les característiques pròpies sobre les propietats lineals i superficials podem 

afirmar que les conques Bona, Pola i Senyor Ramon són aquelles que es veuen més afectades per 

els processos d’erosió, mentre que la conca de Sant Pol la que menys. 

 

5.1.3 Propietats de relleu 

Amplitud de relleu. Relació de relleu. Coeficient de rugositat. 

L’amplitud de relleu, Ah, també anomenat com a màxim desnivell de la conca, es calcula com la 

diferència entre la cota absoluta màxima i mínima de la conca de drenatge (Durán et al. 1985). Les 

cotes màximes i mínimes s’han extret del mapa topogràfic de la zona.  

Tal i com es mostra a la Taula 11 les conques de Salionç, Vallpresona i el Ridaura són les que 

presenten una amplitud de relleu més gran, amb 490m i, la de Sant Pol amb 120m de desnivell la 

que menys. 

La relació de relleu, Rr, és la que existeix entre l’amplitud de relleu Ah i la longitud de la conca Lc 

(Longitud de Horton) (Schumm, 1956). Aquesta relació mostra el pendent mitjà en tant per ú 

d’aquesta longitud: 

�! = �ℎ
#  

Segons aquesta relació el torrent del Canyer d’en Mieres i el de Bona són els que presenten el 

pendent mitjà més elevat tot i no tenir l’amplitud gaire gran, això es deu a que els dos tenen unes 

longitud de conques molt petites (688m i 810m respectivament). El Ridaura tot i tenir una 

amplitud de conca molt elevada és el que té el pendent més baix, degut a la gran longitud de 

conca que té. Tal i com era d’esperar la riera de Sant Pol té valors baixos de pendent, ja que, el seu 

màxim desnivell també és baix.  

Finalment el Coeficient de rugositat, Cr, és la relació que existeix en multiplicar la densitat de 

drenatge per l’amplitud de relleu (Melton, 1957): 

�! = � · �ℎ 

Aquest coeficient resumeix la interacció del relleu amb la dissecció de la conca per canals, tant és 

així que, conques fortament erosionades de relleu moderat tenen una rugositat similar a conques 

poc erosionades de fort relleu. Els valors de Cr més elevats són els de les conques de Pola i el 

Ridaura i, la conca de Sant Pol la que té una rugositat més baixa. Cal veure que en el cas de 

densitat de drenatge les conques de Pola i Bona són gairebé equiparables però, en el cas del 

coeficient de rugositat la conca de Bona té un coeficient molt baix, aquest fet fa que es diferenciï 

més el comportament erosiu de la conca de Pola (Taula 11). 
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Conca Amplitud de conca, Ah (m) Relació de relleu, Rr Coeficient de rugositat, Cr 

Bona  220 0,272 0,978 

Pola  470 0,158 1,999 

Giverola 400 0,216 1,400 

Salionç 490 0,171 1,685 

Vallpresona  490 0,164 1,828 

Senyor Ramon 340 0,238 1,417 

Canyet 420 0,171 1,620 

Sorres de Sant Benet 320 0,214 1,120 

Canyer d'en Mieres 290 0,422 0,708 

Comes  410 0,098 1,024 

Sant Pol 120 0,061 0,189 

El Ridaura 490 0,039 1,741 
Taula 11 - Amplitud de la conca. Relació de relleu. Coeficient de rugositat 
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6. MOSTREIG 

El mostreig o monitoratge en un emplaçament té com a finalitat, l’obtenció d’informació sobre la 

potencial de concentració de substàncies contaminants en el sòl, aigua i aire. 

La importància del mostreig rau en què la informació de les mostres recollides ha de ser 

representativa i significativa de la zona o àrea a la que representen, de forma que la interpretació 

dels resultats que aportin les mostres sobre un emplaçament contaminat sigui adequada a la 

problemàtica real existent. 

El mostreig consta de tres fases: una prèvia on es recopila informació sobre l’àrea d’estudi 

mitjançant la cartografia de la zona i el suport SIG per descriure la xarxa de drenatge de la zona i si 

hi ha algun tipus de focus de contaminació. Una segona etapa de camp on s’agafen mostres dels 

punts senyalitzats prèviament, es recopila informació insitu. Posteriorment a la fase final es 

processa la informació obtinguda a camp i es realitza l’anàlisi mitjançant SIG.  

 

6.1  Localització dels punts de mostreig  

A l'hora de determinar el lloc on s'agafaran les mostres cal tenir presents alguns factors. Aquests 

factors són: el cost econòmic de la campanya, el tipus de distribució i la quantitat de mostres 

(Oyarzun, R., 1991). 

Prèviament s’estudia la zona i s’identifiquen extraccions  mineres importants o zones 

potencialment contaminades, en el nostre cas només tenim el dipòsit de Llagostera, es fa una 

distribució homogènia al llarg de tota l’àrea d’estudi i ens assegurem d’agafar mostres aigües 

amunt i aigües avall de l’abocador perquè quedi ben caracteritzat. El tema econòmic va molt lligat 

a la quantitat de mostres a agafar, pel nostre estudi s’ha agafat una mostra cada 1,5 km2. Per tant, 

s’han mostrejat aquelles conques superior a 1,5km2.  

La nostra zona d’estudi està composada per varies conques hidrogràfiques que arriben a una àrea 

total de 104 km2. S’ha fet un mostreig dicotòmic a les confluències dels rius i sistemàtic al llarg del 

curs fluvial.  

Per cada conca present a la zona es calcula l’àrea i depenent d’aquesta s’atribueix el nombre de 

mostres que s’han d’agafar. Un cop triat el nombre, es localitzen. Les mostres s’agafen al llit viu 

del riu –ja sigui actiu o no- perquè és allà on hi ha transport de partícules constant, d’aigües amunt 

a aigües avall, i hi ha més probabilitat de bescanvi d’elements químics. Per cada conca es mira els 

cursos fluvials i es localitzen els punts de mostreig de manera que els principals tàlvegs quedin 

mostrejats. 

Tot aquest treball es fa abans d’anar a camp amb l’ajuda dels mapes topogràfics i ortofotografies. 

Un cop a camp, pot ser que el punt marcat prèviament sigui inaccessible i es busca un punt proper 

accessible. 
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En total s’han fet 66 punts de mostreig (Figura 11). 

 

Figura 11– Distribució de les mostres preses a camp. Figura de l’autora 

 

6.2 Recollida de mostres 

Tal i com s’ha dit les mostres es recullen al curs del riu. De cada mostra recollida es fa una fitxa on 

s’indica el número de mostra, les coordenades, litologia del lloc, la granulometria del sediment, si 

hi ha presència de matèria orgànica, contaminació, bosc de ribera; si el curs és actiu o no, 

l’amplada, la fondària i el pendent d’aquest. Aquesta fitxa va acompanyada d’una fotografia del 

lloc. 

La Figura 12 mostra una fitxa exemple que s’ha seguit per cada punt mostrejat. A l’annex (Figura 

34 i 35, Annex 2) afegim dos exemples de com s’ha omplert cada fitxa. 
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Número de mostra 

Coordenades: 
Coordenades UTM zona 
31N amb el sistema de 
referencia ETRS89, 
anotades a camp amb 
l’ajuda d’un GPS 

 

 

Fotografia del punt de mostreig 

Litologia (ICC): 
Breu indicació sobre la 
litologia al lloc de la 
mostra 

Localització: Descripció de la localització de la mostra, per quina carretera s’hi va, punt kilomètric 
d’aquesta 

Descripció de camp: Consta de característiques com la granulometria del sediment, presència de 
matèria orgànica, contaminació, bosc de ribera; curs és actiu o no, l’amplada, la fondària i el 
pendent d’aquest 

Laboratori: Número assignat al laboratori 

Figura 12 - Exemple fitxa de cada punt mostrejat 
Per a la presa de la mostra, es retira la cobertura vegetal del terreny. S’intenta agafar la fracció 

més fina possible, ja que és aquella la que ens interessa a l’hora d’analitzar. Les extraccions 

s’introdueixen dins d’una bossa de plàstic, retirant pedres i restes de vegetals que hagin pogut 

quedar inclosos. Aquesta bossa de plàstic es lliga i es codifica. La codificació de les mostres és un 

punt important a l’hora de dissenyar un mostreig, una bona codificació pot evitar errors a l’hora 

d’analitzar. Entre mostra i mostra és important netejar la pala per evitar possibles contaminacions. 

S’intenta omplir les bosses de plàstic al màxim, deixant el mínim aire ja que d’aquesta forma ens 

assegurem de que hi hagi prou fracció fina per fer els anàlisis desitjats i de no tornar-hi una altra 

vegada (reduir cost econòmic). Als punts on hi ha granulometria molt grollera s’agafen dues 

bosses per assegurar-nos suficient fracció fina.  

 

6.3 Tractament de les mostres al laboratori 

Una vegada recollides les mostres de sediments en el camp, es porten al laboratori on es 

procedeix a realitzar un tractament previ a l’anàlisi química, el qual inclou les operacions 

mecàniques següents: 

1) Assecat de la mostra a l’estufa (temperatura entre 40 – 50oC) fins a la pèrdua total de la 

humitat, no es superen els 60oC per evitar la volatització del mercuri. 

2) Tamisat durant 10 minuts i separació de la fracció menor a 0,177 mm (tamís -80 mesh). Aquesta 

fracció és la que s’analitzarà ja que és considerada la millor per la seva homogeneïtat, 
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representativitat i també perquè participa tant de la dispersió física (minerals detrítics) com de la 

química (cations adsorbits) (Font, 1983). És important que durant el procés de separació 

granulomètrica, els tamisos es mantinguin nets entre mostra i mostra per a evitar la contaminació 

de mostres successives. 

Els tamisos de malla quadrada que s'utilitzen són els tamisos de la sèrie ASTM números 14, 45, 60 i 

80 els quals tenen les obertures expressades a la Taula 12: 

Núm. Obertura (mm) 

14 1,41 

45 0,35 

60 0,25 
80 0,177 

Taula 12 - Tamisos de la sèrie ASTM utilitzats I la seva obertura 

3) Separats els sediments de cada mostra en les diferents granulometries, es descarten les 

superiors a 0,177 mm (excepte la compresa entre 0,25 i 0,177 que es conserva per posteriors 

proves). La fracció de mida inferior a 0,177 mm s'envia al laboratori per la seva anàlisi 

(aproximadament uns 20 grams). 

 

6.4 Granulometria 

La finalitat de l’anàlisi granulomètric és obtenir una distribució per mida de les partícules presents 

en una mostra de sòl. Per obtenir la distribució de les mides, s’utilitzen tamisos normalitzats i 

numerats, disposats en ordre decreixent. S’han utilitzat els tamisos de la sèries ASTM descrits a 

l’apartat anterior. 

En aquest apartat s’ha dividit la zona de treball en dues zones, la del Ridaura i la del sud d’aquest. 

A la zona sud del Ridaura s’ha fet la granulometria de quatre mostres. Dos d’elles d’una mateixa 

riera una aigües amunt i l’altre aigües avall i les altres dues, a rieres petites. Del riu Ridaura s’ha fet 

la granulometria de totes les mostres que s’han tamisat. 

Per determinar numèricament la graduació dels sediments s’utilitza el coeficient d’uniformitat: 

�% = �&'�(' 

Es diu que una mostra és uniforme si Cu <5, poc uniforme si 20 > Cu > 5 i ben graduada si Cu>20. 

S’ha fet l’anàlisi granulomètric de dues mostres de la riera de Comes, una aigües amunt i l’altra 

aigües avall. Es pot observar com la mostra aigües amunt (17255) té un coeficient d’uniformitat 

superior a 5 (Cu=7,04), mentre que la mostra aigües avall (17251) el té per sota de 5 (Cu=2,98). 

Aquest fet es deu a què durant els transcurs del riu s’ha produït un desgast mecànic, uniformant 

tota la mostra. Aquest desgast mecànic no és prou elevat com per fer fraccions molt fines, la 
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litologia de la zona són leucogranits i aquests tenen quars que és mecànicament molt dur, 

s’observa que la mostra aigües avall té més fracció de fins. 

Aquest fet encara es nota més a la conca del Ridaura, al tenir un curs del riu més llarg hi ha més 

temps perquè els sediments s’uniformin i es fracturin mecànicament donant a lloc a més fracció 

fina. S’exemplifica amb dues mostres, una aigües amunt (13305) i l’altra aigües avall del riu 

Ridaura (13341).  

A la Figura 13 es mostra les corbes granulomètriques de les mostres descrites anteriorment i una 

taula del % que passa per cada tamís (Taula 13). 

  %  passa 

Obertura (mm) Mostra 

  17255 17251 13305 13341 

1,41 52,7 38,3 49,6 73,9 

0,35 15,5 6,2 7,9 41,7 

0,25 9,8 3,5 3,7 33,8 

0,177 6,8 2,2 2,0 25,9 
Taula 13– Obertura tamisat amb % fracció que passa per cada un d’aquests 
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Figura 13 - Corbes granulomètriques de les mostes descrites 
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7. ANÀLISIS QUÍMIQUES 

Les mostres s’analitzen als laboratoris de l'empresa Actlabs (Activation Laboratories Ltd.) d’Ontario 

(Canadà). Els mètodes analítics utilitzats són  activació neutrònica (INAA), digestió total amb aigua 

règia (TD-ICP) i vapor fred pel Hg (Cold Vapour FIMS). Les concentracions obtingudes dels diferents 

elements analitzats venen expressades en ppb, ppm i %. 

El laboratori d’anàlisi geoquímica ActLabs és un laboratori acreditat internacionalment, utilitzat en 

innombrables estudis i investigacions realitzades pels equips geoquímics més prestigiosos del 

moment. El procés d'acreditació permet als laboratoris demostrar la seva competència tècnica i la 

capacitat de complir amb uns estàndards de qualitat, així com garantir els resultats en uns terminis 

raonables.  

Actualment els anàlisis geoquímics, són anàlisis multi-element, on es determinen un conjunt molt 

elevat d'elements amb un nivell de precisió intermedi. L'ús d'aquest tipus d'anàlisi depèn molt de 

l'aplicació prevista dels resultats obtinguts: fase d’exploració, fase d’investigació o fase de detall. 

Aquests mètodes geoquímics multi-element van ser dissenyats amb l’objectiu de determinar molts 

elements químics a baix cost tractant al mateix temps d'obtenir límits de detecció més baixos a 

través de la mínima dilució. 

 

7.1 Mètodes d'anàlisis químiques 

Actualment en el cas dels sediments  els mètodes més utilitzats per fer l’anàlisi química són anàlisi 

per activació neutrònica, digestió total per aigua règia i vapor fred. 

L’anàlisi per activació neutrònica (INAA) consisteix en irradiar algun tipus de mostres per 

determinar la composició dels seus elements amb neutrons tèrmics. L’INAA és una tècnica 

analítica molt sensible i útil per realitzar un anàlisi multielemental tan qualitatiu com quantitatiu 

en quantitats grans o elements que es troben en estat de traces.  

S’irradia una mostra i un blanc de composició coneguda amb un flux de neutrons tèrmics, és a dir, 

neutrons lents. Un nucli atòmic de símbol químic X, de nombre atòmic Z i de massa atòmica A, 

captura un neutró formant un nucli radioactiu del mateix nombre atòmic Z però, d’una massa A+1. 

Aquest nucli, a causa de la radioactivitat beta, es transforma en un nucli d’un altre element amb 

símbol Y i amb nombre atòmic Z+1. 

L’activació neutrònica és útil per determinar les terres rares (La, Ce, Nd, etc.) i altres elements que 

es troben en estat de traces com per exemple, Co, Sc, Hf, U, Th, etc. en concentracions del ordre 

de µg/g. També és un mètode útil per determinar elements majoritaris tal com Fe i Na. 

Amb la digestió total amb aigua règia (TD-ICP) una mostra de 0,25g es digereix amb quatre àcids 

començant amb el fluorhídric i seguit d’una barreja de nítric amb perclòric. Això s’escalfa 

mitjançant un escalfament controlat i amb cicles que assequen la mostra. Després d’assolir 

l’assecat total, les mostres tornen a ser una solució mitjançant l’aigua règia.  Amb aquesta 

digestió, algunes fases poden ser parcialment solubilitzades. Aquestes fases inclouen el Zircó, 
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Monacita, Titanita, Gahnita, Cromita, Cassiterita, Rútil i Barita. L’Ag major de 100 ppm i Pb major 

que 5000 pm han de ser assajats com nivells alts que no es poden solubilitzar. Només el sulfur de 

sofre es solubilitza. 

El vapor fred pel Hg (Cold Vapour FIMS) consisteix en digerir una mostra amb aigua règia a 90oC. El 

Hg a la solució resultant s’oxida a la forma bivalent estable. Com que la concentració del Hg és 

determinada via absorció de la llum a 245,7 nm per el vapor de Hg, l’Hg (II) és reduït a l’estat lliure 

de volàtils utilitzant clorur d’estany. A través de la barreja de solucions de la mostra l’argó es 

bombolleja i s’alliberen i es transporten els àtoms de Hg en una cèl·lula d’absorció. La cèl·lula es 

col·loca a la trajectòria de la llum d’un espectròmetre proporcional a la concentració d’àtoms de 

mercuri. La mesura es pot fer manualment o de forma automàtica utilitzant la tècnica d’injecció de 

flux (FIMS). 

 

7.2 Revisió preliminar de les dades. Anàlisi estadístic 

Prèviament als anàlisis multi-univariant es fa una revisió gràfica i numèrica preliminar de les dades 

per entendre’n l’estructura. Cal tenir en compte que els resultats obtinguts en aquesta etapa no 

són definitius i només serveixen per tenir una visió general de l’estructura de les dades. 

Per cada element químic analitzat es fa un tractament estadístic bàsic per ajudar posteriorment a 

analitzar els resultats obtinguts. Se’n calcula la mitja aritmètica, mediana, moda, la desviació 

estàndard, el coeficient de variància i el coeficient d’asimetria (Taula 25, Annex 3). Amb aquesta 

anàlisi prèvia ja es pot intuir quina distribució (normal o lognormal) segueix l’element químic, 

aquells elements que tinguin la seva mitjana aritmètica, la mediana i la moda valors similars 

seguiran una distribució normal. 

 

7.3 Límit de detecció 

El límit de detecció (LD) es defineix habitualment com la quantitat o concentració neta mínima de 

substància que pot ser detectada amb fiabilitat per un mètode analític determinat. Seria la 

concentració mínima obtinguda a partir de la mesura d’una mostra (que conté l’element) que es 

podria discriminar de la concentració obtinguda a partir de la mesura d’un blanc, és a dir, d’una 

mostra sense l’element present. 

La majoria d'instruments analítics produeixen una senyal fins i tot quan s'analitzen blancs. Aquesta 

senyal es coneix com a nivell de soroll de fons. En el cas dels anàlisis realitzats amb INAA i TD-ICP 

es pren com a LD la concentració d'element químic que es requereix per a produir una senyal 

major que tres vegades la desviació estàndard del nivell de soroll de fons. 

Els límits de detecció per els elements analitzats pels diferents mètodes analítics es poden 

consultar a la Taula 26 (Annex 4). 
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Per tal de fer l’anàlisi estadístic, aquells elements en els quals la seva concentració no superi el 

límit de detecció, s’agafarà com a valor la meitat del límit de detecció. 

7.4 Fiabilitat i precisió de les anàlisis químiques 

Una característica fonamental de l'anàlisi geoquímica és que s’han d’analitzar grans quantitats de 

mostres amb la màxima precisió i amb el mínim cost de temps i preu. Això comporta que el treball 

de laboratori hagi de ser forçosament molt sistematitzat i rutinari, cosa que pot introduir molts 

errors. 

Per tant, s'ha de mantenir un estricte control de la qualitat de les dades geoquímiques, que 

s'aconsegueix mitjançant la repetició d'un percentatge adequat de mostres. La comparació dels 

valors d'aquestes mostres replicades amb les primeres és el que ens donarà una prova fidedigne 

de la qualitat de l'anàlisi realitzat (Font, 1983).  

Per avaluar la precisió dels resultats analítics es van repetir quatre mostres de sediments de les 

rieres de la Costa Brava, així com un estàndard analític internacional preparat per l’United States 

Geological Survey. L’estàndard utilitzat ha estat una roca jasperoide de les Drum Mountains (Utah, 

USA), GXR-1.  

Per tal de comparar els resultats d'un mètode analític qualsevol s'acostuma a establir 

comparacions entre els valors relatius més que entre valors absoluts. Una de les mesures que 

avalua la variabilitat relativa i que és la més utilitzada en geoquímica és la precisió.  

Es pot definir la precisió com l'estimació de la reproductibilitat del mètode analític. Per valorar la 

precisió s'utilitza el coeficient de variació (C), que compara la desviació estàndard amb la 

concentració de l'element.  

� = )* · 100 

 

A la Taula 14 es presenta la comparació dels resultats obtinguts, així com la precisió d’aquests 

resultats. 

Del coeficient de variació s’interpreta que com més a prop estigui aquest valor del zero, més 

precisió té el resultat, un valor del coeficient de variació de zero voldrà dir que té un 100% de 

precisió, tant la mostra original com la duplicada tenen el mateix valor. 

De la taula se’n poden extreure conclusions: 

- La precisió analítica dels anàlisi és molt bona, només hi ha un element que tingui una 

precisió inferior al 90%.  

- Excepte el mercuri, només tenim resultats d’anàlisis de precisió  d’aquelles mostres 

analitzades amb el mètode TD-ICP. 
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- En el cas del molibdè s’observa que a les mostres de la nostra zona té una bona precisió, 

en canvi, a la mostra tipus té una precisió inferior al 90%. Això podria ser degut a què la 

mostra tipus no té la mateixa litologia que les mostres de la zona d’estudi. 

 

Mostra Hg Ag Cu Cd Mo Pb Ni Zn S Al Be Bi Ca 

GXR-1 Meas 4020 31,4 1150 2,3 14 719 41 717 0,24 2,24 1 1340 0,89 

GXR-1 Cert 3900 31 1110 3,3 18 730 41 760 0,257 3,52 1,22 1380 0,96 

C % 0,25 0,16 0,44 4,46 12,5 0,19 0,00 0,73 0,86 5,56 2,48 0,37 0,95 

17252 Orig 130             
17252 Dup 140             

C % 1,85             

17254 Orig 393             

17254 Dup 373             

C % 0,65             

17256 Orig 398             

17256 Dup 378             
C % 0,64             

17259 Orig 474             

17259 Dup 369             

C % 3,14             

17270 Orig  < 0,3 9 <0,3 < 1  24 8 56 <0,01 7,57 3 <2  0,41 

17270 Dup  <0,3 10 <0,3 <1 25 10 59 <0,01 8 4 <2 0,43 

C %  0 1,32 0 0 0,51 2,78 0,65 0 0,69 3,57 0 0,60 

17273 Orig  0,8 3 <0,3 <1 28 3 40 <0,01 8,96 4 <2 0,69 

17273 Dup  0,6 3 <0,3 <1 20 4 40 <0,01 8,46 4 <2 0,65 

C %  3,57 0 0 0 4,17 3,57 0 0 1,00 0 0 0,75 

 

Mostra K Li Mg Mn P Sr Ti V Y 

GXR-1 Meas 0,04 9 0,21 841 0,059 291 0,03 88 39 

GXR-1 Meas 0,05 8,2 0,217 852 0,065 275 0,036 80 32 
C % 2,78 1,16 0,41 0,16 1,21 0,71 2,27 1,19 1,23 

17270 Orig 2,73 29 0,43 453 0,015 88 0,06 9 40 

17270 Dup 2,84 31 0,48 474 0,014 91 0,07 11 42 

C % 0,49 0,83 1,37 0,57 0,86 0,42 0,02 2,5 0,61 

17273 Orig 3,53 22 0,3 261 0,027 94 0,16 19 46 

17273 Dup 3,6 22 0,29 337 0,028 88 0,15 18 39 

C % 0,25 0 0,42 0,86 0,45 0,82 0,81 0,66 2,06 
Taula 14 - Precisió analítica dels anàlisis químics 
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8. TRACTAMENT ESTADÍSTIC I ANÀLISIS DELS RESULTATS 

8.1  Tractament estadístic univariant 

Amb aquest anàlisi es determina el model o distribució que un element segueix dins del conjunt de 

variables analitzades. A partir d’aquesta distribució es pot calcular els paràmetres que permeten 

definir els llindars d’anomalies. 

8.1.1 Lleis de distribució de resultats 

A partir dels histogrames de freqüències absolutes i/o certs valors estadístics, es defineix el tipus 

de llei o distribució que segueixen els resultats analítics d’una variable o paràmetre a analitzar. La 

llei lognormal és la llei que habitualment presenten els resultats geoquímics pel seu propi 

comportament en diferents ambients geoquímics, en la què els logaritmes dels valors trobats 

segueixen una llei de distribució normal, llei que com a anomalies que són, presenten tots els 

jaciments minerals i en conseqüència, també, els abocaments o emissions contaminants. 

Normalment els elements majoritaris segueixen una distribució normal. 

Segons els càlculs i els gràfics estadístics obtenim les següents distribucions: 

- Distribució normal: Al, As, Eu, Fe, K, Mg, Ti, Tb, Yb, Lu, Na, Sb, Ta, Cs 

 

- Distribució lognormal: Hg, Au, Ag, Ba,Br, Cu, Mo, Pb, Ni, Zn, S, Hf, Li, Th, U, W, Y, La, 

Ce, Sm, Mn, P, Be, Sc,  Sr, V, Nd, Ca, Co, Cr, Rb, V 

 

- Nul grau de dispersió: Cd, Bi, Ir, Sn, Se 

 

Els elements amb nul grau de dispersió són aquells que totes les variables queden per sota el límit 

de detecció o, tenen el mateix valor. A aquests elements no se’ls hi pot fer tractament estadístic. 

8.1.2 Determinació de nivells de fons i llindars d’anomalia 

Fixar els límits a partir dels quals els valors obtinguts es poden considerar anòmals és fonamental 

en tot estudi geoquímic, sigui quina sigui la seva finalitat. Tot i així, abans de definir els valors 

anòmals, és necessari establir els valors de fons respecte als diferents clarkes o “background”, 

amb els quals se’ls pugui comparar. El fons es defineix com l’interval normal de concentració d’un 

element en una àrea determinada. 

La determinació dels nivells de fons per a cada element s’ha dut a terme realitzant una anàlisi 

estadística de les dades. Aquí és convenient recordar la definició de nivells de fons, com a 

concentració d’elements en el sòl resultant de processos naturals i que no ha estat influenciada 

per cap activitat d’origen antropogènic, la qual implica la determinació d’un valor per a cada 

element que sigui representatiu de la seva concentració en els sòls teòricament no influenciats per 

activitats antropogèniques. Per determinar aquest valor es fa necessari una anàlisi estadística del 

conjunt de dades obtingudes que permeti la determinació d’uns valors representatius de la 

concentració natural dels elements estudiats en aquest projecte. 
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Un valor indicatiu de la concentració dels nivells de fons als sòls a les rieres de la Costa Brava és la 

mitjana estadística dels valors obtinguts. Per garantir que el valor del nivell de fons determinat 

sigui representatiu del nivell de fons real és necessari garantir amb un elevat grau de confiança 

(95%) que el valor determinat és inferior al valor real mitjançant un interval de confiança superior. 

Per al cas de la mitjana, l’estimació de l’interval de confiança superior es calcular a partir de la 

distribució t-Student a partir de la fórmula següent (Hahn i Meeker, 19991): 

+̅ = *- +	 ((/0,1/() )√� 

On:   ((/0,1/(): valor de la distribució t-Student de paràmetres 1-2 i n-1 

 +: cota superior de la mitjana (mediana, percentil) 

 

L’aplicació d’aquesta fórmula implica necessàriament l’assumpció que les dades segueixen una 

distribució normal, fet que no es dóna en moltes de les sèries disponibles. Altres valors indicatius 

de la centralitat de la distribució d’un conjunt de dades són la mediana i la moda. Seguint 

l’exemple de Miguel, E. et al. (2002), s’escull la cota superior del percentil p50 (paràmetre 

equivalent a la mediana) amb un 95% de confiança per determinar els nivells de fons dels diferents 

elements químics als sòls de la zona d’estudi. 

S’utilitza la fórmula següent (Hahn i Meeker, 1991): 

3(4 − 1; �; 6) ≥ 1 − 2 

On:  3(4 − 1; �; 6): valor de la funció acumulada binomial de paràmetres n i p 

 n: nombre d’observacions 

p: percentil a estimar (0,5 en aquest cas) 

L’estimació de l’interval de confiança superior amb un 100(1-α)% es realitza escollint l’enter més 

petit que compleix l’anterior igualtat. D’aquesta manera, s’escull com a valor de fons el valor 

corresponent al de la mostra que ocupa la posició l-èssima en la sèrie de dades ordenada de més 

petita a més gran. 

Tot i aquestes funcions estadístiques, el valor de fons es pot calcular gràficament en un diagrama 

de freqüències acumulades logarítmic-probabilístic. Així, el valor de fons ve donat per l’abscissa 

corresponent a una freqüència del 50%, que coincideix aproximadament amb la mitjana aritmètica 

en el cas d’una distribució normal i, amb la mitjana geomètrica en el cas de distribució lognormal.  

Els elements que tenen nul grau de dispersió se’ls hi adjudica la meitat del límit de detecció com a 

valor de fons. Els valors de fons dels diferents elements químics analitzats es troben a l’annex 

(Taula 27, Annex 3). 

 

El llindar o llindars d’anomalies representa el límit superior de les fluctuacions de fons i, per tant, 

es troba en funció del valor dels fons i de la dispersió.  La mesura d’aquesta dispersió és molt 
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important, ja que dues poblacions que representen el mateix valor de fons poden tenir diferents 

llindars si els seus coeficients de desviació són diferents. 

Per la determinació dels llindars d’anomalia s’han de fer decisions probabilístiques, tal i com hem 

dit anteriorment el valor de fons es troba a la mitjana. Es representa cada element en un gràfic 

probabilístic, un cop s’ha decidit quina distribució segueix aquell element es pot prosseguir.  

Tenint en compte la línia de tendència de cada gràfic:  

- Anomalia possible: l’espai comprès entre  8̅ + )	 i 8̅ + 2). El 68,26% de la població es troba 

en aquest rang. 

- Anomalia probable: l’espai comprès entre 8̅ + 2) i 8̅ + 3). El 95,44% de la població es 

troba en aquest rang. 

- Anomalia certa: >	 8̅ + 3). El 99,74% de la població es troba en aquest rang. 

A l’hora de descriure cada element químic s’ha seguit el mateix esquema. En un primer paràgraf es 

diu el grau de dispersió que té la variable i el límit de detecció d’aquesta. Al segon paràgraf 

s’identifica la distribució que segueix aquesta variable (normal o lognormal) i el llindar d’anomalia. 

Un cop identificat el valor del llindar d’anomalia es quantifiquen les mostres que estan per sobre 

d’aquest i es posicionen geogràficament. Es fa distinció entre anomalia possible, probable i certa. 

Per tal d’exemplificar-ho s’analitzarà el mercuri (ppb), un element majoritari amb distribució 

normal (Na) i un element de les terres rares (), els altres es troben a l’annex. En aquests casos 

també es mostraran els mapes localitzant les mostres a l’espai, per tal de no fer un treball massa 

extens en tots els altres casos s’han localitzat les mostres a l’espai però els mapes resultants no 

s’inclouen en el treball. 

Més endavant, per entendre bé les anomalies, es farà un resum dels resultats on es tindrà en 

compte les localitzacions preferents d’aquetes. 

Exemple 1: Mercuri (ppb) 

El mercuri pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió. Totes les mostres superen 

sobradament el límit de detecció (>5 ppb) i abarquen valors diversos entre elles. 

Mirant els gràfics veiem que el mercuri segueix una típica distribució lognormal, la variable no 

segueix una distribució normal però al aplicar-li logaritmes veiem que s’adapta perfectament a una 

recta (figura 16). Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal, obtenim que el 

llindar d’anomalia se situa als 109,65 ppb. Hi ha cinc mostres que es situen a l’espai d’anomalia 

possible (109,65 < x < 251,20 ppb) i quatre el d’anomalia probable (>251,20 ppb). 
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Figura 14 - Histograma i distribcuió normal i lognormal del mercuri (ppb) 

 

A la Figura 15 es pot veure la localització de les mostres amb anomalies a l’espai. Tal i com 

s’observa no hi ha cap anomalia de mercuri al Ridaura, totes estan localitzades al sud-est de la 

zona d’estudi.  
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Figura 15 - Localització de les anomalies del mercuri. Figura de l’autora 
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Exemple 2: Sodi (%)  

El sodi és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les seves mostres superen el límit de 

detecció (>0,01%). 

El sodi, com la majoria dels elements majoritaris, té una distribució normal, quan se li apliquen 

logaritmes no s’ajusta a una recta (figura 16). Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi 

normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba al 3,11%. Hi ha dotze mostres dins de l’espai 

d’anomalia possible, i una -17245- dins de l’espai d’anomalia probable (>3,7 %). 

 

  

  
Figura 16 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del sodi 

 

A la Figura 17 es pot veure la localització de les mostres i aquelles amb valors anòmals. La major 

part de valors anòmals es concentren a la zona sud-est de la zona d’estudi.  

 

 



45 

 

 

Figura 17 – Localització de les anomalies de sodi. Figura de l’autora. 
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Exemple 3: Luteci (ppm) 

El luteci és una variable amb alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>0,05 ppm). 

El luteci té una distribució normal (Figura 18). Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi 

normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 2,08 ppm. Hi ha set mostres dins de l’espai 

d’anomalia possible (2,08 < x < 2,77 ppm) i una – 13339 - dins de l’espai d’anomalia certa (>3,45 

ppm). 

  

  
Figura 18 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del luteci 

 

A la Figura 19 es pot veure la localització de les mostres amb valors anòmals. La majoria de 

mostres que es consideren anòmales pertanyen a la conca del Ridaura. 
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Figura 19 – Localització de les anomalies de Luteci. Figura de l’autora. 
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8.1.3  Resultats 

Un cop analitzats tots els elements químics i situades geogràficament les anomalies s’identifiquen 

tres zones anòmales: aigües avall de l’abocador, al sud-est de la zona d’estudi i al nord del Ridaura. 

Aigües avall de l’abocador 

L’abocador és clarament un focus de contaminació, es veu com les mostres situades aigües avall 

d’aquest normalment són anòmales, mentre que les que es troben aigües amunt no presenten 

anomalies. Aquest fet es deu a que l’abocador no deu estar prou aïllat i les aigües de la pluja 

arrosseguen els elements químics presents dins de l’abocador. 

Les mostres anòmales són d’aigües amunt a aigües avall del Ridaura les 13333, 13335 i 13336. 

Disten 435 metres, 1 km i 1,721 km respectivament de l’abocador. 

Es troben anomalies de: As, Au, Ca, Cd, K, Lu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sc i Zn 

A les Figures 20 i 21 es fa un zoom de la zona de l’abocador per alguns elements químics per tal de 

mostrar la localització d’aquestes mostres anòmales.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 21 – Zoom de la zona de 
l‘abocador. Anomalia de Mn. Figura de 
l’autora 

Figura 20 –Zoom de la zona de l’abocador. 
Anomalia de As (ppm). Figura de l’autora 
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Conques del sud-est de la zona d’estudi 

Les conques Bona, Pola, Giverola, Salionç, Vallpresona i Canyet, situades al sud-est de la zona 

d’estudi, es caracteritzen per tenir moltes mostres anòmales. Aquest fet es deu a que aquella zona 

hi ha una concentració molt elevada de filons de diferents mineralitzacions emplaçats dins dels 

leucogranits  combinats amb fractures i falles.  

Hi afloren: 

- Filons de lampròfirs 

- Filons de granòfirs, felsòfirs i microganits  

- Filons de pòrfirs granodiorítics 

- Filons d’aplites i pegmatites 

- Filons de pòrfirs monzonítics a monzosienítics 

Com que hi ha molta concentració de filons de mineralogies diferents fa que s’associïn elements 

químics diversos donant lloc a  concentracions anòmales d’elements químics que els propis 

leucogranits no tenen; a més a més, la presència de fractures i falles afavoreix aquestes reaccions, 

ja que, deixa que l’aigua i circuli lliurement i acceleri el procés.  

Es troben anomalies de: Ag, As, Au, Ba, Be, Br, Ce, Cs, Cu, Eu, Hf, Hg, La, Lu, Mn, Na, Nd, P, Pb, S, 

Sb, Sc, Sm, Th, U, Y, Yb i Zn. 

A les Figures 22 i 23 es mostren dos exemples d’elements químics  anòmals en aquesta zona. Es 

pot veure com a la conca de Salionç és allà on les anomalies tenen valors més alts, influenciat pel 

fet que és on la concentració de filons i falles és més alta.  

 

Figura 22 – Zoom de les conques del sud-est de la zona d’estudi. Anomalia Br (ppm). Figura de l’autora 
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Figura 23 -  Zoom de les conques del sud-est de la zona d’estudi. Anomalia de Th (ppm). Figura de l’autora 

 

Zona Nord del Ridaura 

La zona nord del Ridaura és una part on hi ha concentracions d’anomalies de diversos elements 

químics. Aquestes anomalies es deuen, tal i com a les conques del sud-est de la zona d’estudi, a la 

presència de diferents filons emplaçats dins de les granodiorites porfíriques. 

Hi afloren: 

- Filons de lampròfirs 

- Filons de granòfirs, felsòfirs i microganits  

- Filons de pòrfirs granodiorítics 

- Filons d’aplites i pegmatites 

El fet que els filons estiguin emplaçats dins de granodiorites porfíriques fa que les anomalies que 

s’hi concentrin siguin diverses a les de les conques del sud-est. Normalment, si un element es 

troba anòmal a les conques del sud-est no es troba a la zona nord del Ridaura o, si es troba, es 

presenta com a anomalia possible mentre que a l’altra zona com a anomalia probable-certa i, 

viceversa.  

Es troben anomalies de: Ag, Ca, Cd, Ce, Cu, Eu, Fe, Hf, K, La, Li, Mn, Mo, Nd, Ni, P, S, Sc, Sm, Sr, Ta, 

Tb, Th, Ti, V i W. 

A les Figures 24 i 25 es mostren dos exemples d’anomalies en aquesta zona.  
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Figura 24 – Zoom de la zona Nord del Ridaura. Anomalia de Sr (ppm). Figura de l’autora 

 
 

 
Figura 25 – Zoom de la zona Nord del Ridaura. Anomalia de La (ppm). Figura de l’autora 
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8.2  Anàlisi bivariant 

L’anàlisi estadístic bivariant és la correlació entre dues variables, ja sigui d’una forma gràfica a 

partir de diagrames de correlació binaris o calculant els coeficients de correlació lineal que 

existeixen entre variables. 

El coeficient de correlació lineal (r) és un índex numèric del que s’obté una mesura rigorosa i 

quantificada del grau de dependència que existeix entre dues variables.  

! = ∑(8; − 8)(<; − <)=∑(8; − 8)�(<; − <)� 

Aquest coeficient varia entre +1 i -1. Un coeficient igual a zero indica una independència total 

entre les dues variables; com més pròxim a la unitat, millor és la relació entre les variables i indica 

que els valors varien en la mateixa direcció. Si els valors són negatius indica que les fluctuacions 

entre les variables varien en direccions oposades. 

En prospecció geoquímica poden utilitzar-se els coeficients de correlació per valorar associacions 

d'elements a les mostres, també poden indicar si dos elements es troben relacionats 

espacialment, de manera que un d'ells pugui utilitzar-se com indicador de l'altre (Lepeltier, 1969). 

Aquests coeficients de correlació es mostren a la matriu de correlació (Taula 15). Aquesta matriu 

sintetitza perfectament les relacions que hi ha entre diferents elements. Se’n treu diverses 

correlacions: 

S’observa que hi ha cinc elements que no mostren relació amb cap altre element, aquests són el 

Be, Sr, U, V, Sm. També hi ha altres elements que el factor relació és menor a 0,6: Hg, Mo, Pb, Zn, 

As, Ba, Cs, Mn.  

Es pot destacar la forta correlació que tenen els elements com el Ni, Br, Co, Th, Nd i  Yb. Les terres 

rares tenen  una bona correlació entre elles (Nd-Sm, Yb-Lu) amb valors que superen els 0,8.  
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Taula 15 - Matriu de correlació, anàlisi bivariant. 

  

Hg (ppb)Cu Mo Pb Ni Zn As Ba Be Br Co Cr Cs Li Mn Sb Sr Th U V Nd Sm Yb Lu

Hg (ppb) 0,046 -0,149 0,065 0,025 0,186 -0,109 -0,318 0,578 0,268 0,037 0,065 -0,025 -0,006 0,057 0,114 -0,210 -0,010 0,241 0,003 0,052 0,036 0,138 0,059

Cu 0,046 0,039 0,238 0,693 0,465 0,301 0,006 -0,079 -0,064 0,512 0,621 0,329 0,586 0,192 0,416 0,261 -0,156 -0,105 0,598 -0,011 -0,060 -0,300 -0,308

Mo -0,149 0,039 -0,040 0,205 0,277 0,289 0,259 -0,082 -0,099 0,321 0,068 0,065 0,376 0,200 -0,129 0,365 -0,136 -0,144 0,463 0,011 -0,018 -0,276 -0,160

Pb 0,065 0,238 -0,040 0,186 0,450 0,291 -0,052 0,237 -0,080 0,203 0,150 0,220 0,231 0,142 0,304 0,061 0,050 -0,113 0,175 0,201 0,178 0,125 0,027

Ni 0,025 0,693 0,205 0,186 0,484 0,349 0,198 -0,094 -0,126 0,782 0,871 0,305 0,761 0,347 0,368 0,390 -0,167 -0,129 0,828 0,020 0,011 -0,240 -0,118

Zn 0,186 0,465 0,277 0,450 0,484 0,462 0,037 0,394 0,202 0,566 0,299 0,305 0,419 0,429 0,533 0,414 0,039 0,031 0,588 0,279 0,192 -0,188 -0,252

As -0,109 0,301 0,289 0,291 0,349 0,462 0,074 0,079 0,192 0,320 0,283 0,153 0,210 0,137 0,473 0,086 0,133 0,000 0,362 0,282 0,165 0,069 -0,160

Ba -0,318 0,006 0,259 -0,052 0,198 0,037 0,074 -0,384 -0,353 0,236 0,072 0,152 0,287 0,127 -0,259 0,522 0,112 -0,283 0,331 0,148 0,252 -0,221 -0,021

Be 0,578 -0,079 -0,082 0,237 -0,094 0,394 0,079 -0,384 0,261 0,055 -0,173 0,040 -0,132 0,104 0,223 -0,341 -0,034 0,219 -0,077 0,003 0,049 0,374 0,268

Br 0,268 -0,064 -0,099 -0,080 -0,126 0,202 0,192 -0,353 0,261 -0,065 0,075 -0,294 -0,247 0,128 0,363 -0,136 0,405 0,804 -0,062 0,460 0,287 0,208 -0,068

Co 0,037 0,512 0,321 0,203 0,782 0,566 0,320 0,236 0,055 -0,065 0,641 0,406 0,643 0,310 0,457 0,579 -0,159 0,043 0,828 0,112 0,114 -0,275 -0,098

Cr 0,065 0,621 0,068 0,150 0,871 0,299 0,283 0,072 -0,173 0,075 0,641 0,136 0,603 0,263 0,359 0,273 -0,052 0,062 0,680 0,080 0,064 -0,144 -0,063

Cs -0,025 0,329 0,065 0,220 0,305 0,305 0,153 0,152 0,040 -0,294 0,406 0,136 0,526 0,049 0,335 0,271 -0,072 -0,188 0,390 0,063 0,073 -0,150 -0,134

Li -0,006 0,586 0,376 0,231 0,761 0,419 0,210 0,287 -0,132 -0,247 0,643 0,603 0,526 0,370 0,180 0,503 -0,113 -0,165 0,776 0,078 0,127 -0,228 -0,040

Mn 0,057 0,192 0,200 0,142 0,347 0,429 0,137 0,127 0,104 0,128 0,310 0,263 0,049 0,370 0,073 0,442 0,164 0,030 0,384 0,214 0,268 -0,006 0,069

Sb 0,114 0,416 -0,129 0,304 0,368 0,533 0,473 -0,259 0,223 0,363 0,457 0,359 0,335 0,180 0,073 0,064 -0,064 0,235 0,328 0,168 0,008 -0,065 -0,287

Sr -0,210 0,261 0,365 0,061 0,390 0,414 0,086 0,522 -0,341 -0,136 0,579 0,273 0,271 0,503 0,442 0,064 0,130 -0,175 0,653 0,361 0,321 -0,506 -0,303

Th -0,010 -0,156 -0,136 0,050 -0,167 0,039 0,133 0,112 -0,034 0,405 -0,159 -0,052 -0,072 -0,113 0,164 -0,064 0,130 0,370 -0,006 0,854 0,870 0,431 0,224

U 0,241 -0,105 -0,144 -0,113 -0,129 0,031 0,000 -0,283 0,219 0,804 0,043 0,062 -0,188 -0,165 0,030 0,235 -0,175 0,370 -0,101 0,287 0,282 0,332 0,229

V 0,003 0,598 0,463 0,175 0,828 0,588 0,362 0,331 -0,077 -0,062 0,828 0,680 0,390 0,776 0,384 0,328 0,653 -0,006 -0,101 0,251 0,214 -0,333 -0,188

Nd 0,052 -0,011 0,011 0,201 0,020 0,279 0,282 0,148 0,003 0,460 0,112 0,080 0,063 0,078 0,214 0,168 0,361 0,854 0,287 0,251 0,906 0,246 0,017

Sm 0,036 -0,060 -0,018 0,178 0,011 0,192 0,165 0,252 0,049 0,287 0,114 0,064 0,073 0,127 0,268 0,008 0,321 0,870 0,282 0,214 0,906 0,423 0,325

Yb 0,138 -0,300 -0,276 0,125 -0,240 -0,188 0,069 -0,221 0,374 0,208 -0,275 -0,144 -0,150 -0,228 -0,006 -0,065 -0,506 0,431 0,332 -0,333 0,246 0,423 0,806

Lu 0,059 -0,308 -0,160 0,027 -0,118 -0,252 -0,160 -0,021 0,268 -0,068 -0,098 -0,063 -0,134 -0,040 0,069 -0,287 -0,303 0,224 0,229 -0,188 0,017 0,325 0,806
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8.3 Anàlisi multivariant 

La finalitat de l’anàlisi multivariant és extreure de forma condensada la major part de la informació 

continguda en un conjunt de dades. Dins del gran nombre de tractaments multivariants el que 

s’utilitza en prospecció geoquímica és l’anàlisi de components principals (ACP). 

L’aplicació del ACP és el de reemplaçar les variables inicials correlacionades per unes de noves 

independents o components principals. Aquestes noves variables (factors o components), es 

determinen de tal forma que expliquen el percentatge de variància major de la població. Es calcula 

també la contribució de cada variable antiga en cada component nova, i el coeficient de cada 

mostra respecte a les noves variables. 

En tots els casos de tractaments estadístics multivariants s’han utilitzat 38 variables. Com a pes 

significatiu de les variables dins de cada component o factor, s’ha utilitzat un valor superior a 0,5. 

A l’hora de fer el tractament estadístic s’han obviat aquells elements que la seva quantitat era 

constant per totes les mostres i els elements majoritaris, els últims degut a que són majoritaris a 

cada factor sortirien com a valors elevats. A més, s’ha introduït una variable aleatòria “Alea” 

(números aleatoris entre 0 i 1) per tal de controlar fins a quin punt l’anàlisi es pot considerar 

fiable, quan en algun factor aparegui aquesta variable aleatòria amb valors elevats, podrem 

considerar que a partir d’aquell factor l’anàlisi ja no és fiable.  

Aquest anàlisi s’ha fet amb el programa Statistica. Primer es mira quin tant per cent de la població 

representa cada factor, s’analitzen tots els factors fins a cobrir un 85% de la població total, fins 

que aparegui la variable aleatòria amb un valor molt alt o fins que només hi hagi dues variables 

relacionades, ja que, després es tractaria d’un simple anàlisi bivariant (Taula 16). 

Component número Eigenvalue Percentatge variància Percentatge acumulat 

1 8,606 22,068 22,068 

2 6,132 15,723 37,791 

3 4,161 10,671 48,462 

4 2,947 7,557 56,019 

5 2,193 5,622 61,641 
Taula 16 - Percentatge de representació de cada factor 

Posteriorment, de cada factor es mira quines variables tenen un pes significatiu, tal i com s’ha dit 

anteriorment s’han agafat aquelles que tenen un pes superior a 0,5 o -0,5. Com a últim pas, i per 

localitzar geogràficament allà on hi ha anomalies, es relaciona cada factor amb les mostres de la 

zona, es tenen en compte aquelles mostres amb valors superiors a 0,5 o -0,5. A les Taules 17 i 18 

es pot veure un exemple dels passos descrits.  
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Taula 17 - Factors amb algunes variables. S’ha remarcat en verd els elements inferiors a -0,5 i en groc els elements 
superiors a 0,5 

 

Taula 18 – Taula que mostra algunes mostres, remarcades en groc o en blau (>0,5 i <-0,5, respectivament) 
relacionades amb els factors 

 

Factor 1 

El factor 1 representa un 22% de la variància total. Té fins a 15 elements associats, la majoria d’ells 

amb valors negatius, només hi ha el rubidi amb un valor alt i positiu. 

Associació: V-Sc-Co-Eu-Li-Ni-Sr-Zn-Cr-La-Cu-Ce-Nd-Mn (negativa) i Rb (en positiu) 

El fet que el rubidi es trobi amb un valor positiu elevat vol dir que quan es trobi el rubidi no 

trobarem els altres elements amb valors elevats i negatius. 
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A la Figura 26 i Taula 19 es mostra un resum de la càrregues per cada element del factor 1. 

 

 

Taula 19 - Resum de càrregues 
per cada element del factor 1 
 

Factor 1 

Cu -0,54 

Ni -0,74 

Zn -0,68 

Co -0,79 

Cr -0,62 

Eu -0,76 

Li -0,76 

Mn -0,51 

Rb 0,57 

Sc -0,82 

Sr -0,73 

V -0,90 

La -0,56 

Ce -0,53 

Nd -0,52 

Els elements químics relacionats negativament majoritàriament es troben distribuïts a la conca del 

Ridaura que, concorda amb el fet que el vanadi, escandi, liti i níquel (el que tenen càrregues més 

altes) tinguin anomalies a la zona nord del Ridaura (Figura 27). 

Tot i que el Rubidi es presenti amb una càrrega elevada a l’anàlisi univariant no ha sortit cap 

anomalia de Rb al llarg de tota la zona d’estudi. Això vol dir que la zona d’estudi té un fons 

geoquímic elevat amb rubidi. 

  

  

-1

-0,5

0

0,5

1

Cu Ni Zn Co Cr Eu Li Mn Rb Sc Sr V La Ce Nd

Factor 1

Figura 26 - Resum de càrregues per cada element del factor 1 
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Figura 27 - Mapa d’anomalies del factor 1. Figura de l’autora 
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Factor 2 

El factor 2 representa un 16% de la variància total. Té 9 elements associats tots ells amb càrregues 

positives i força superiors al límit 0,5 marcat inicialment. 

Associació: Th, Sm, Nd, Ce, Yb, Hf, La, Ag, Lu  

A la Figura 28 i Taula 20 es mostra un resum de la càrregues per cada element del factor 2. 

 

 
Figura 28 - Resum de càrregues per cada element del factor 2 
 

 

Taula 20 Resum de 
càrregues per cada 
element del factor 2 
 
 

Factor 2 

Ag 0,59 

Hf 0,65 

Th 0,87 

La 0,65 

Ce 0,69 

Nd 0,71 

Sm 0,83 

Yb 0,66 

Lu 0,52 

 

Les anomalies del factor 2 es troben localitzades a les conques del sud-est de la zona d’estudi i a la 

zona nord del Ridaura. Aquesta localització es deu a que els elements que es troben amb 

càrregues superiors dins d’aquest factor tenen anomalies a ambdues zones (Figura 29). 

Com es pot veure la majoria d’elements que tenen càrregues altes en aquest factor són de les 

terres rares. Es troben distribuïts allà on hi ha granodiorites i leucogranits de gra groller, ambdós 

materials ignis, fet que concorda amb l’estudi europeu on es relacionava les terres rares amb 

materials ignis.  
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Figura 29 - Mapa d’anomalies del factor 2. Figura de l’autora 
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Factor 3 

El factor 3 representa un 11% de la variància total. Té 6 elements associats amb càrregues 

negatives. Com a càrrega positiva hi ha el bari amb un valor elevat positiu i, l’estronci i el wolframi 

que tot i que no arribin a un pes de 0,5 marcat prèviament tenen molta influència 

Associació: Be, Br, Sb, U, Y, Hg i Zn (amb negatiu); Ba, Sr i W (amb positiu) 

A la Figura 30 i Taula 21 es mostra un resum de la càrregues per cada element del factor 3. 

 
Figura 30 - Resum de càrregues per cada element del factor 3 
 

Factor 3 

Hg -0,52 

Ba 0,60 

Be -0,68 

Br -0,62 

Sb -0,59 

U -0,54 

Y -0,54 

Sr 0,43 

W 0,42 

Zn  -0,41 
Taula 21 - Resum de 
càrregues per cada 
element del factor 3 
 

 

Les anomalies amb càrregues positives del factor 3 es troben majoritàriament a la zona nord del 

Ridaura que, és allà on l’estronci el wolframi tenen valors anòmals, se’n troba una a la conca de 

Sant Benet que és on el Bari té anomalia. 

Pel que fa a les anomalies de càrrega negativa es troben aigües avall de l’abocador i a les conques 

del sud-est de la zona d’estudi. Les anomalies d’aigües avall de l’abocador venen influenciades per 

l’antimoni i el zinc. Les anomalies de les conques del sud-est venen influenciades per el beril·li, el 

brom, l’antimoni i l’urani (Figura 31). 
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Figura 31 - Mapa d’anomalies del factor 3. Figura de l’autora 
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Factor 4 

El factor 4 representa un 8% de la variància total. Té 5 elements associats amb càrregues negatives 

i, a més a més, hi ha el brom amb un valor elevat positiu.   

Associació: Tb, Lu, Yb, Y  (amb negatiu); Br (positiu) 

A la Figura 32 i Taula 22 es mostra un resum de la càrregues per cada element del factor 4. 

 

 
Figura 32 - Resum de càrregues per cada element del factor 4 
 

Factor 4 

Br 0,49 

Y -0,49 

Tb -0,76 

Yb -0,49 

Lu -0,74 
Taula 22 - Resum de càrregues 
per cada element del factor 4 
 

Les anomalies amb càrregues positives del factor 4 es troben a les conques del sud-est de la zona 

d’estudi concordant en què el brom mostra valors anòmals en aquesta zona.  

Les anomalies amb càrregues negatives del factor 4 es troben aigües avall de l’abocador, 

influenciades pel luteci; a la zona nord del Ridaura, influenciades per l’iterbi; i, al sud del Ridaura, 

influenciades per l’itri, terbi i luteci (Figura 33). 

En aquest factor també trobem càrregues altes d’algunes terres rares sobre leucogranits i 

leucogranits de gra groller. 

El fet que el brom es trobi a les conques del sud-est de la zona d’estudi ens pot fer pensar que 

prové dels aerosols marins, la major part del brom es troba en forma de bromur al mar.  
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Figura 33  – Mapa d’anomalies del factor 4. Figura de l’autora 
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9. CONCLUSIONS 

Atenent al coneixement en relació a variables geogràfiques i  climàtiques, es destaquen els 

següents punts: 

- La zona d’estudi correspon a un territori d’uns 104 km2 que a afectes d’aquest estudi s’han 

organitzar en dotze conques distribuïdes de Sud a Nord: Bona, Pola, Giverola, Salionç, 

Vallpresona, Senyor Ramon, Canyet, Sorres de Sant Benet, Comes, Sant Pol i Ridaura. 

 

- S’han distingit al camp i  cartogràficament el conjunt de materials aflorants a la zona d’estudi. 

Les principals unitats litològiques són leucogranits de gra groller i leucogranits al sud-est de la 

zona d’estudi; granodiorites i granodiorites porfíriques al nord del Ridaura; i graves i sorres 

fluvials, formant una terrassa fluvial, allà on discorra el riu Ridaura.  

 

- Els usos del sòl  de la zona són principalment boscos densos (no de ribera), els conreus a les 

vores del Ridaura i  les poblacions a la costa. Cal destacar un dipòsit controlat de residus al 

nord-est de la zona d’estudi (dins de la conca del Ridaura) d’uns 0,20 km2. 

 

- En quan al règim de precipitacions, la mitjana anual de precipitacions a la zona d’estudi és de 

640 mm. El règim pluviomètric és TPHE, és a dir que els màxims períodes de precipitacions són 

a la tardor i a la primavera, intercalats amb períodes de més baixa precipitació com són 

l’hivern i la tardor. 

 

- Les propietats lineals i de superfície dels sistemes de drenatge posen de manifest que es tracta 

d’unes conques que faciliten el desenvolupament d’avingudes de caire torrencial. En general, 

els diferents paràmetres morfomètrics mesurats atribueixen una major torrencialitat a les 

conques de Bona i Pola, mentre que la conca de Sant Pol gairebé no té risc de torrencialitat. 

 

- La majoria de conques són petites i de caire torrencial, fet que fa que predomini la dispersió 

mecànica per sobre de la química.  

Pel que fa a la metodologia de mostreig i els anàlisis químics:  

- S’ha realitzat un mostratge dicotòmic amb una mostra cada 1,5 km2, aquesta distribució ha 

estat suficient per representar bé tota la zona d’estudi. En total s’han realitzat 66 mostres i 

s’han analitzat 50 elements. 

 

- El mètode d’anàlisi utilitzat dóna resultats fiables ja que, es fa a un laboratori acreditat i es 

segueix un mètode homologat i estàndard. Aquesta fiabilitat queda contrastada mitjançant la 

repetició d’algunes mostres i l’anàlisi d’una mostra estàndard de referència (GXR-1). Totes les 

mostres tenen una precisió superior al 90%, només el molibdè de la mostra GXR-1 té una 

precisió inferior. 
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En referència al tractament estadístic realitzat: 

- La seqüència del tractament estadístic en les fases d’anàlisi univariant i multivariant han 

permès determinar els fons geoquímics, i a partir d’aquests, els llindars d’anomalies. S’han 

pogut localitzar les anomalies a la zona d’estudi. 

 

- Si es comparen els valors de fons  de les terres rares de l’estudi FOREGS i els del Massís del 

Monsteny amb els valors obtinguts en aquest treball, s’obté que la majoria d’ells estan dins 

del rang de valors considerats alts (segons la classificació que es va fer al FOREGS) i, com és en 

el cas del iterbi (8,81ppm) i del luteci (1,37 ppm) que, fins i tot superen el rang que es va donar 

com a valors alts. Aquest fet, es deu a que tota la zona d’estudi es troba sobre roques 

granítiques evolucionades i, a més a més, la major part són leucogranits que tenen diferents 

temps d’intrusió i de composició d’elements. 

 

Respecte el tractament estadístic univariant: 

- Hi ha tres zones que presenten els valors més elevats, i on es localitzen la majoria de les 

anomalies:  

 

1. Aigües avall de l’abocador a la conca del Ridaura: es pot assegurar que el dipòsit 

controlat de Llagostera és un focus de contaminació, creant valors anòmals aigües 

avall, que per alguns elements com el molibdè o el luteci es segueix fins a una 

distància de 1,7 km. 

 

2. Conques del sud-est de la zona d’estudi: aquestes conques es troben emplaçades 

sobre leucogranits de gra groller amb una elevada concentració de filons (lampròfirs, 

aplites i pegmatites, granodiorítics) i fractures i falles. 

 

3. Zona nord del riu Ridaura: hi aflora una granodiorita porfírica amb una gran 

concentració de filons de lampròfirs, aplites i pegmatites i granodiorític. 

Respecte el tractament estadístic bivariant: 

- Hi ha cinc elements que no mostren relació amb cap altre element, aquests són el Be, Sr, U, V, 

Sm. N’hi ha altres elements que el factor de relació és menor a 0,6: Hg, Mo, Pb, Zn, As, Ba, Cs, 

Mn.  

 

- Destaca la forta correlació que hi ha entre elements com el Ni, Br, Co, Th, Nd i  Yb. Les terres 

rares tenen  una bona correlació entre elles (Nd-Sm, Yb-Lu) amb valors que superen el 0,8.  
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Respecte el tractament estadístic multivariant: 

- Hi ha quatre factors amb associacions diferents que defineixen els valors anòmals de la zona 

d’estudi. Aquests es troben distribuïts segons les tres zones anòmales descrites a l’anàlisi 

univariant de la zona estudiada.  

 

- El fet que hi hagi zones amb anomalies de terres rares rau en què, aquestes anomalies 

apareguin allà on domini la  dispersió mecànica per sobre de la química. La majoria de rieres i 

torrents de la zona d’estudi són de caire torrencial, tenint un alt grau d’erosió. A més, les 

terres rares van associades a les roques ígnies. 

 

- L’anàlisi bivariant i el multivariant s’acoplen perfectament. Si a un factor trobem un element 

químic amb una forta càrrega i que segons l’anàlisi bivariant té una forta correlació amb un 

altre element, també trobem aquell element amb una càrrega elevada. A més a més, aquells 

que a l’anàlisi bivariant es mostraven amb valors negatius (independència total) a l’anàlisi 

multivariant també. 

En quant a la consistència de les interpretacions: 

- La realització de mapes d’anomalies mono i multivariant facilita la interpretació dels resultats. 

Aquests ofereixen una ràpida informació visual sobre la localització del valors anòmals de cada 

element, així com si es compara amb el mapa litològic o d’usos del sòl ens ajuda a interpretar 

la procedència d’aquestes anomalies.  

 

- Les anomalies de la zona d’estudi venen influenciades per factors litològics (degut a la gran 

concentració de dics emplaçats dins dels leucogranits de gra groller i les granodiorites 

porfíriques). No s’han detectat anomalies relacionades amb activitats antròpiques a part de 

l’abocador de Llagostera. 

 

Aquest treball s’ha fet a nivell d’exploració, basat amb una cartografia de base, mostres de camp i  

anàlisis químiques. Per tal de poder identificar i caracteritzar millor les anomalies de caràcter 

litològic s’hauria de tenir un coneixement més profund de la cartografia geològica i, posteriorment 

ampliar l’estudi a partir d’una fase de prospecció de detall. 
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ANNEX 1: Anàlisi morfomètric 

Relació de bifurcació 

Pola (ordre 3)  Giverola (ordre 3) 

Ordre del 
segment, n 

Nombre  de 
segments, Nn 

Relació de 
Bifurcació 
Rb=Nn/N(n+1) 

 Ordre del 
segment, n 

Nombre de 
segments, Nn 

Relació de 
Bifurcació 
Rb=Nn/N(n+1) 

1 18    1 7   

2 4 4,50  2 2 3,50 

3 1 4  3 1 2,00 

       

Salionç (ordre 3)  Vallpresona (ordre 3) 

Ordre del 
segment , n 

Nombre de 
segments, Nn 

Relació de  
Bifurcació 
Rb=Nn/N(n+1) 

 Ordre del 
segment, n 

Nº de 
segments 

Relació de 
Bifurcació 
Rb=Nn/N(n+1) 

1 18    1 18   

2 3 6,00  2 3 6,00 

3 1 3,00  3 1 3,00 

       

Canyet (ordre 4)  Sorres de Sant Benet 

Ordre del 
segment, n 

Nombre de 
segments, Nn 

Relació de 
Bifurcació 
Rb=Nn/N(n+1) 

 Ordre del 
segment, n 

Nombre de  
segments, Nn 

Relació de 
Bifurcació 
Rb=Nn/N(n+1) 

1 23    1 10   

2 7 3,29  2 3 3,33 

3 3 2,33  3 1 3,00 

4 1 3,00     

       

Comes (ordre 4)  El Ridaura (ordre 5) 

Ordre del 
segment, n  

Nombre de 
segments, Nn 

Relació de 
Bifurcació 
Rb=Nn/N(n+1) 

 Ordre del 
segment, n 

Nombre de 
segments, Nn 

Relació de 
Bifurcació 
Rb=Nn/N(n+1) 

1 30    1 377   

2 6 5,00  2 96 3,93 

3 2 3,00  3 20 4,80 

4 1 2,00  4 3 6,67 

    5 1 3,00 

Taula 23 - Relació de bifurcació de les conques estudiades 
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Relació de longituds: 

Pola 
 

Giverola 

Ordre del 
segment, n 

Long. mitja 
dels 
segments, Ln 
(km) 

Relació de 
Longitud 
RL=Ln/L(n-1) 

 

Ordre del 
segment, n 

Long. mitja 
dels 
segments, 
Ln (km) 

Relació de 
Longitud 
RL=Ln/L(n-1) 

1 0,272   
 

1 0,427   

2 0,476 1,748 
 

2 0,355 0,831 

3 2,439 5,129 
 

3 0,893 2,519 

       Salionç 
 

Vallpresona 

Ordre del 
segment, n 

Long. 
mitja dels 
segments, 
Ln (km) 

Relació de 
Longitud 
RL=Ln/L(n-1) 

 

Ordre del 
segment, n 

Long. 
mitja dels 
segments, 
Ln (km) 

Relació de 
Longitud 
RL=Ln/L(n-1) 

1 0,318   
 

1 0,329   

2 0,652 2,05 
 

2 0,539 1,64 

3 1,589 2,44 
 

3 2,346 4,35 

       Canyet 
 

Sorres de Sant Benet 

Ordre del 
segment, n 

Long. 
mitja dels 
segments, 
Ln (km) 

Relació de 
Longitud 
RL=Ln/L(n-1) 

 

Ordre del 
segment, n 

Long. 
mitja dels 
segments, 
Ln (km) 

Relació de 
Longitud 
RL=Ln/L(n-1) 

1 0,411   
 

1 0,24   

2 0,247 0,6 
 

2 0,319 1,33 

3 0,493 1,99 
 

3 1,212 3,8 

4 1,686 3,42 
    

       Comes 
 

El Ridaura     

Ordre del 
segment, n 

Long. 
mitja dels 
segments, 
Ln (km) 

Relació de 
Longitud 
RL=Ln/L(n-1) 

 

Ordre del 
segment, n 

Long. 
mitja dels 
segments, 
Ln (km) 

Relació de 
Longitud 
RL=Ln/L(n-1) 

1 0,374   
 

1 0,373   

2 0,775 2,07 
 

2 0,546 1,46 

3 0,587 0,76 
 

3 1,492 2,73 

4 3,586 6,11 
 

4 6,571 4,4 

    
5 7,498 1,14 

Taula 24 – Relació de longitud dels segments de diferent ordre de les conques estudiades 

  



73 

 

ANNEX 2: Descripció detallada d’algunes mostres de camp 

Mostra RG1 

Coordenades(UTM ETRS89) : 
X= 495086 
Y= 4619787 
Z= 79 m 

 

Litologia: Leucogranits aplítics 

Localització: Mostra agafada sobre la carretera GI-682, anant de Tossa de Mar a Sant Feliu de 
Guíxols abans d’arribar al km 26. Torrent de Bona. 

Descripció de camp: El torrent té una llera de 50 cm d’ample on el curs no és actiu. El pendent és 
mitjà. Sorra grollera amb presència de matèria orgànica de restes de vegetals. No hi ha vegetació 
de riera, està al mig del bosc. No hi ha presència de contaminació. 

Laboratori: Referència 17243 

Figura 34 - Fitxa del punt de mostreig RG1 

Mostra RG2 

Coordenades (UTM ETRS89): 
X= 495161 
Y= 4620858 
Z= 60 m 

 

Litologia: Leucogranits de gra 

groller 

Localització: Aigües amunt del càmping Pola. Torrent de Cala Pola. 

Descripció de camp: El torrent té una llera de 50 cm d’ample on el curs no és actiu. El pendent és 
mitjà. Sorra grollera amb presència de matèria orgànica de restes de vegetals. No hi ha vegetació 
de riera, està al mig del bosc. Hi ha pollancres i alzines i molt sota bosc. No hi ha presència de 
contaminació. Observacions: d’aquesta mostra a aigües avall el riu es troba asfaltat.  

Laboratori: Referència 17244 

Figura 35 - Fitxa del punt de mostreig RG2 



74 

 

ANNEX 3: Descriptors estadístics bàsics 

A continuació, s’inclou una descripció dels estadístics bàsics i la fórmula de càlcul utilitzada, així 

com els resultats per a tots els paràmetres analitzats. 

Mitjana aritmètica: 

*- = 1�>*;
1

;?(  

Mitjana geomètrica:  

@A = BC@D
E

D?F
E

 

Mediana:  Valor que representa el punt mitjà d’una sèrie de dades quan són ordenades de més 

petita a més gran. 

*G = *HIJK 	 (nombre de mostres parell) 

Moda: Valor que representa el número que més es repeteix a una sèrie de dades. 

Desviació estàndard:  Mesura de la dispersió de la mitjana d’un conjunt de dades. Com més elevat 

sigui el valor més disperses estaran les dades. 

) = L∑ *;� − 1� M∑ *;�1;?( N�1;?( � − 1  

Coeficient de variància: Valor resultant de dividir la desviació estàndard per la mitjana. En no tenir 

unitats permet comparar la dispersió entre diferents variables. 

�O = )*- 

Coeficient d’asimetria: Representa el grau d’asimetria d’una distribució. Si la distribució presenta 

una cua més llarga que el màxim, el valor és negatiu i viceversa. 

�� = �(� − 1)(� − 2)>P*; − *-) QR
 

 

Per al cas dels paràmetres que no s’han detectat en algunes mostres s’ha utilitzat la meitat del 

límit de detecció per calcular els descriptors estadístics bàsics. La taula X presenta un resum dels 

descriptors estadístics bàsics per a cada element analitzat. 
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Paràmetre Unitats Núm. 
Obs. 

Mín. Màx. *- *G  Moda s CV CA 

Au ppb 66 1 64 8,48 1 1 15,95 1,88 2,09 

Ag ppm 66 0,15 1,3 0,26 0,15 0,15 0,21 0,81 2,71 

Cu ppm 66 2 119 17,44 12 12 18,34 1,05 3,64 

Cd ppm 66 0,15 0,5 0,16 0,15 0,15 0,06 0,37 4,69 

Mo ppm 66 0,5 15 2,15 1 0,5 2,54 1,18 2,77 

Pb ppm 66 14 102 33,80 30 30 13,69 0,41 2,55 

Ni ppm 66 2 46 10,71 10 7 7,89 0,74 2,74 

Zn ppm 66 20 259 74,95 67 70 43,03 0,57 2,13 

S % 66 0,005 0,13 0,04 0,03 0,03 0,03 0,73 1,58 

Al % 66 4,66 15,4 7,91 7,79 7,35 1,27 0,16 3,08 

As ppm 66 0,25 13,5 4,06 4,1 0,25 2,68 0,66 0,78 

Ba ppm 66 25 880 299,77 340 25 244,3 0,81 0,21 

Be ppm 66 2 12 4,62 4,5 5 1,61 0,35 1,82 

Bi ppm 66 1 54 1,80 1 1 6,52 3,62 8,12 

Ca % 66 0,17 36 7,79 6,2 11,7 8,46 1,09 1,58 

Br ppm 66 0,25 96,2 9,42 1,34 7,7 19,29 2,05 2,86 

Co ppm 66 0,5 23 5,55 5 0,5 4,46 0,80 1,32 

Cr ppm 66 1 280 30,67 24 1 31,32 1,02 3,36 

Cs ppm 66 0,5 11 4,70 5 5 2,29 0,49 0,30 

Eu ppm 66 0,1 2,5 0,90 0,9 0,1 0,57 0,63 0,35 

Fe % 66 0,73 5,53 2,22 2,12 0,8 1,03 0,46 0,91 

Hf ppm 66 5 23 11,44 11 9 3,97 0,35 0,72 

Hg ppb 66 13 421 69,92 42 20,58 85,21 1,22 2,95 

Ir ppb 66 2,5 2,5 2,50 2,5 2,5 0,00 0,00 - 

K % 66 1,68 7,13 4,17 3,83 3,35 1,56 0,37 0,28 

Li ppm 66 12 74 34,98 35 41 12,15 0,35 0,57 

Mg % 66 0,07 1,84 0,43 0,42 0,43 0,32 0,74 2,61 

Mn ppm 66 158 2070 658,76 590 894 323,57 0,49 1,50 

Na % 66 1,33 3,88 2,54 2,56 2,77 0,56 0,22 -0,02 

P % 66 0,004 0,157 0,05 0,044 0,024 0,04 0,73 0,86 

Rb ppm 66 7 360 209,29 198 180 64,22 0,31 -0,07 

Sb ppm 66 0,05 2,5 0,66 0,6 0,05 0,50 0,76 1,28 

Sc ppm 66 2,8 19,2 8,88 8,4 12 3,35 0,38 0,83  

Se ppm 66 1,5 1,5 1,50 1,5 1,5 0,00 0,00  - 

Sr ppm 66 21 167 81,41 77 79 39,53 0,49 0,33 

Ta ppm 66 0,25 5,6 1,10 0,25 0,25 1,42 1,29 1,45 

Ti % 66 0,04 0,53 0,22 0,215 0,16 0,11 0,50 0,67 

Th ppm 66 11,7 170 41,59 31,5 22,5 27,73 0,67 2,27 

U ppm 66 2,9 102 10,33 7,3 6,4 13,31 1,29 5,52 

V ppm 66 7 93 35,20 34,5 25 20,04 0,57 0,92 

W ppm 66 0,5 51 3,73 1 1 8,10 2,17 4,03 

Y ppm 66 18 109 43,18 40,5 34 18,03 0,42 1,47 

La ppm 66 9,9 390 59,22 47,1 36,9 52,59 0,89 4,21 

Ce ppm 66 38 700 126,82 109 135 91,60 0,72 4,12 

Nd ppm 66 2,5 200 45,20 37,5 22 33,87 0,75 2,18 

Sm ppm 66 4,5 50,6 12,57 11 12,1 6,93 0,55 2,86 

 Sn % 66 0,005 0,11 0,01 0,005 0,005 0,02 2,09 5,71 

Tb ppm 66 0,25 5,1 1,47 1,35 0,25 1,27 0,87 0,75 

Yb ppm 66 2,8 22,9 8,81 9,1 10,4 3,69 0,42 0,80 

Lu ppm 66 0,23 3,86 1,37 1,285 1,53 0,67 0,49 0,83 

Taula 25 – Anàlisi estadística dels elements químics 
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ANNEX 4: Límits de detecció i valors de fons dels elements químics 

Límits de detecció 

 

Element 
analitzat Hg Au Ag Cu Cd Mo Pb Ni Zn S Al As Ba Be Bi Ca Br 

Unitats ppb ppb ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % % ppm ppm ppm ppm % ppm 

Límit de 
detecció 5 2 0,3 1 0,3 1 3 1 1 0,01 0,01 0,5 50 1 2 0,01 0,5 

Mètode 
d'anàlisi 1G INAA 

MULT 
INAA / 
TD-ICP 

TD-
ICP 

TD-
ICP 

TD-
ICP 

TD-
ICP 

MULT 
INAA / 
TD-ICP 

MULT 
INAA / 
TD-ICP TD-ICP 

TD-
ICP INAA INAA 

TD-
ICP 

TD-
ICP 

TD-
ICP INAA 

                  Element 
analitzat Co Cr Cs Eu Fe Hf Hg Ir K Li Mg Mn Na P Rb Sb Sc 

Unitats ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppb % ppm % ppm % % ppm ppm ppm 

Límit de 
detecció 1 2 1 0,2 0,01 1 1 5 0,01 1 0,01 1 0,01 

0,00
1 15 0,1 0,1 

Mètode 
d'anàlisi INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA TD-ICP TD-ICP 

TD-
ICP 

TD-
ICP INAA 

TD-
ICP INAA INAA INAA 

                  Element 
analitzat Se Sr Ta Ti Th U V W Y La Ce Nd Sm Sn Tb Yb Lu 

Unitats ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm 

Límit de 
detecció 3 1 0,5 0,01 0,2 0,5 2 1 1 0,5 3 5 0,1 0,01 0,5 0,2 0,05 
Mètode 
d'anàlisi INAA 

TD-
ICP INAA 

TD-
ICP INAA INAA 

TD-
ICP INAA TD-ICP INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA 

Taula 26 - Límits de detecció dels diferents elements químics analitzats 

 



77 

 

Valor de fons dels elements químics 

Element químic Valor de fons Element químic Valor de fons 

Au (ppb) 8,48 Mg(%)  0,43 

Ag  0,21 Mn 589,75 

Cu 12,82 Na(%) 2,54 

Cd 0,15 P(%) 0,04 

Mo 1,34 Rb 209,29 

Pb 31,83 Sb 0,66 

Ni 8,78 Sc 8,28 

Zn 65,54 Se 1,5 

S(%) 0,03 Sr 71,24 

Al(%) 7,91 Ta 1,10 

As 4,06 Ti (%) 0,22 

Ba 299,77 Th 35,41 

Be 4,39 U 7,71 

Bi 1 V 35,20 

Ca(%) 7,79 W 1,28 

Br 9,42 Y 40,00 

Co 5,55 La 47,27 

Cr 30,67 Ce 109,20 
Cs 4,70 Nd 45,20 

Eu 0,90 Sm 11,25 

Fe(%) 2,22 Sn(%) 0,005 

Hf 10,78 Tb 1,47 

Ir (ppb) 2,5 Yb 8,81 

K(%) 4,17 Lu 1,37 

Li 32,84 Hg 0,5 
Taula 27 - Valor de fons dels elements químics 
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ANNEX 5: Histogrames i gràfics de freqüències acumulades normal i lognormal, 

descripció detallada i mapa d’anomalies de cada element 

Hg, Mercuri 

El mercuri pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió. Totes les mostres superen 

sobradament el límit de detecció (>5 ppb). 

Mirant els gràfics veiem que el mercuri segueix una típica distribució lognormal, la variable no 

segueix una distribució normal però al aplicar-li logaritmes veiem que s’adapta perfectament a una 

recta. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal, obtenim que el llindar 

d’anomalia se situa als 109,65 ppb. Hi ha cinc mostres que es situen a l’espai d’anomalia possible 

(109,65 < x < 251,20 ppb) i quatre el d’anomalia probable (>251,20 ppb). 

 

  

  
Figura 36 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del mercuri 

  



79 

 

Au, Or 

Descripció 

L’or té alguns valors per sota del límit de detecció (2 ppb), de les 66 mostres analitzades n’hi ha 48 

per sobre del límit de detecció i d’aquestes 48 només 13 mostres el superen, de l’ordre d’un 20%. 

Es tracta d’una variable amb un escàs grau de dispersió.  

Tot i tenir escàs grau de dispersió podem dir que l’or té una distribució lognormal, s’intueixen dues 

poblacions que s’interpreten com dues rectes de diferents pendents al gràfic de probabilitat 

lognormal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal, obtenim que el llindar 

d’anomalia es situa als 15,48 ppm, hi ha 10 mostres dins d’anomalia possible. 

  

  
Figura 37 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’or 
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Ag, Plata 

Descripció 

La plata té un escàs grau de dispersió. Té la majoria de valors per sota del límit de detecció (30 

ppm), de les 66 mostres analitzades només 22 assoleixen valors per sobre d’aquest límit (un 33% 

del total). 

Només hi ha un valor que es pot considerar lleugerament elevat, amb una concentració de 1,3, 

que està  lluny del llindar d’anomalia d’interès econòmic en geoquímica de sediments que ronden 

els 3 ppm. Tot i tenir poca variabilitat de valors podem dir que la plata segueix una distribució 

lognormal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar 

d’anomalia se situa en 0,4 ppm. Hi ha nou mostres sobre aquest llindar, set de les quals les 

considerem anomalies possibles i dues d’elles – 13323 i 13338- es poden considerar com a 

anomalia probable (>0,81 ppm). 

 
 

  

Figura 38 -  Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de la plata 
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Cu, Coure 

Descripció 

El coure pertany al grup de variables amb un alt grau de dispersió. Totes les mostres superen 

sobradament el límit de detecció (>1 ppm). 

Mirant els gràfics veiem que el coure segueix una típica distribució lognormal, la variable no 

segueix una distribució normal però al aplicar-li logaritmes veiem que s’adapta perfectament a una 

recta. Al gràfic probabilístic lognormal s’intueixen tres pendents diferents i per tant, dues 

poblacions que s’interfereixen. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal, 

obtenim que el llindar d’anomalia se situa als 25,12 ppm. Hi ha 9 mostres que es situen l’espai 

d’anomalia possible i una d’elles, 13316, el d’anomalia probable. 

  

  
Figura 39 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del coure 
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Cd, Cadmi 

Descripció 

El cadmi és una variable amb nul grau de dispersió, només 3 mostres es troben per sobre del límit 

de detecció (>0,30 ppm). Considerem aquestes 3 mostres com a anomalies.  

  

 
 

Figura 40 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del cadmi  
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Mo, Molibdè 

Descripció 

El molibdè és una variable amb escàs grau de dispersió, hi ha bastants valors per sota del límit de 

detecció (1 ppm), alguns justament que tenen el valor del límit i, els que el superen no tenen 

variabilitat de valors.  

Malgrat tinguem poques dades útils per fer el tractament estadístic podem dir que té una 

distribució lognormal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal, obtenim 

que el llindar d’anomalia se situa aproximadament als 4 ppm, només hi ha una mostra (13323) 

dins del rang d’anomalia probable. 

  

  
Figura 41 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del molibdè 
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Pb, Plom 

Descripció 

El coure és una variable amb un alt grau de dispersió. Totes les variables superen amb diferència el 

límit de detecció (> 3 ppm). 

Mirant els gràfics veiem que el plom segueix una típica distribució lognormal, la variable al aplicar-

li logaritmes s’ajusta a una recta. Al gràfic probabilístic lognormal s’intueixen tres pendents 

diferents i per tant, dues poblacions que s’interfereixen. Tenint en compte les dades estadístiques 

de l’anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d’anomalia se situa als 47,8 ppm. Hi ha 7 mostres que 

es situen l’espai a d’anomalia possible(47,8 < x <65,3 ppm); una -17251- dins de l’espai d’anomalia 

probable (65,3 < x < 91,20 ppm) i una altra -13322- de certa (>91,20 ppm). 

 

  

  
Figura 42- Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del plom 
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Ni, Níquel 

Descripció 

El níquel és una variable amb un alt grau de dispersió. Totes les variables superen amb diferència 

el límit de detecció (> 1 ppm). 

Mirant els gràfics veiem que el níquel segueix una típica distribució lognormal, la variable al 

aplicar-li logaritmes s’ajusta a una recta. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi 

lognormal, obtenim que el llindar d’anomalia se situa als 17,80 ppm. Hi ha 6 mostres que es situen 

a l’espai d’anomalia possible i dues, 13302 i 13316, el d’anomalia probable. 

 

 
 

  
Figura 43 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del níquel 
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Zn, Zinc 

Descripció 

El zinc és una variable amb un alt grau de dispersió. Totes les variables superen amb diferència el 

límit de detecció (> 1 ppm). 

Mirant els gràfics veiem que el níquel segueix una típica distribució lognormal, la variable al 

aplicar-li logaritmes s’ajusta a una recta. En aquest cas s’observa molt bé com al gràfic de 

probabilitat lognormal hi ha tres pendents diferents, que comparant-ho amb el gràfic de 

freqüències acumulades s’entén com dues poblacions diferents que  es sobreposen. Tenint en 

compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d’anomalia se situa 

als 131 ppm. Hi ha tres mostres que es troben a l’espai d’anomalia possible, 17250, 13323 i 13333,  

i dues altres al de probable, 17249 i 17254 (>199ppm). 

  

  
Figura 44- Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del zinc 
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S, Sofre 

Descripció 

El sofre és una variable amb un escàs grau de dispersió, tot i que la majoria de valors superen el 

límit de detecció (0,01%) hi ha poca varietat de resultats, la majoria de valors es troben entre 

0,01% i 0,04%.  

Tot i l’escassetat de variació podem dir que el sofre s’ajusta a una distribució lognormal. Tenint en 

compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal, obtenim que el llindar d’anomalia se situa al 

0,06%. Totes les anomalies, 8 mostres, entren dins de l’espai d’anomalia possible, no n’hi ha cap 

que pugui ser probable. 

  

  
Figura 45 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del sofre 
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Al, Alumini 

Descripció 

L’alumini és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de 

detecció (>0,01%). 

L’alumini, tal i com la majoria d’elements majoritaris, segueix una distribució normal. Tenint en 

compte les dades estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba 

aproximadament al 9,2%. Hi ha dues  mostres -13303 i 13339- dins de l’espai d’anomalia possible 

(9,2 < x < 11%) i una -13335- d’anomalia certa (>12,5%). 

Totes elles es troben a la conca del Ridaura. 

 

  

  
Figura 46 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’alumini 
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As, Arseni 

Descripció 

L’arseni és una variable amb un alt grau de dispersió, tot i que hi ha algunes mostres que no 

superen el límit de detecció (>0,5 ppm), la majoria d’elles sí i tenen varietat de valors. 

L’arseni té una distribució normal, al aplicar-li logaritmes no s’ajusta a una recta. Tenint en compte 

les dades estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba sobre els 7 

ppm. Hi ha cinc mostres dins de l’espai d’anomalia possible, una -17248- dins de l’anomalia 

probable (10 < x < 12,2 ppm) i una altra -13323- dins del d’anomalia certa (>12,2 ppm) 

  

 

 

Figura 47 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’arseni 
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Ba, Bari 

Descripció 

El bari és una variable amb escàs grau de dispersió, el  60% de les mostres supera el límit de 

detecció (> 50 ppm). 

Tal i com es veu als gràfics el bari té una distribució lognormal. Tenint en compte les dades 

estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 794,3 ppm. 

Només hi ha 1 mostra dins de l’anomalia possible, 17280. 

  

  
Figura 48 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del bari 
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Be, Beril·li  

Descripció 

El beril·li és una variable amb escàs grau de variació. Tot i que totes les mostres superin el límit de 

detecció (>1 ppm) tenen poca variabilitat en els valors, hi ha tres grups de valors.  

Tot i l’escàs grau de variabilitat podem dir que el beril·li té una distribució lognormal. Tenint en 

compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba 

als 6,23 ppm. Hi ha dues mostres -17259 i 13339 - dins de l’espai d’anomalia possible(6,23 < x < 

8,5), una -17249- dins de l’espai d’anomalia probable (8,5 < x < 11,8 ppm) i una -17254- d’anomalia 

certa (>11,8 ppm). 

  

  
Figura 49 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del beril·li 
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Bi, Bismut 

Descripció 

El bismut és una variable amb un nul grau de dispersió, només una sola mostra supera el límit de 

detecció (>2ppm).  

No tenim prou variabilitat com per fer el tractament estadístic. Considerem l’única mostra, 13310, 

superior al límit de detecció com a anomalia.  
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Ca, Calci 

Descripció 

El calci és una variable amb un alt grau de dispersió on totes les seves mostres superen el límit de 

detecció (>0,01%). A partir del histograma de freqüències veiem que la majoria de mostres es 

concentren entre el 0,2% i el 2%. 

El calci segueix una distribució lognormal, al gràfic de distribucions lognormals veiem que les 

dades s’ajusten a dues rectes de diferent pendents, senyalitzen dues poblacions diferents. Tenint 

en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es 

troba als 16,6%. Hi ha 7 mostres dins de l’espai d’anomalia possible. 

Totes les mostres amb anomalies es troben a la conca del Ridaura.  

  

  
Figura 50 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del calci 
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Br, Brom 

Descripció 

El brom és una variable amb escàs grau de dispersió. Tot i que totes les mostres superin el límit de 

detecció (>0,5 ppm) veiem com la majoria es concentren en valors baixos. 

El brom té una distribució lognormal, al aplicar-li logaritmes es veuen dues rectes amb diferents 

pendents que simbolitzen dues poblacions diferents. Tenint en compte les dades estadístiques de 

l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 12,58 ppm. Hi ha vuit mostres 

dins de l’anomalia possible i dues -17247 i 17282- dins del rang d’anomalia probable (>66 ppm). 

  

  
Figura 51 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del brom 
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Co, Cobalt 

Descripció 

El cobalt és una variable amb escàs grau de variació on un 75% de les mostres superen el límit de 

detecció (>1 ppm). Però, el problema és l’escàs grau de variabilitat entre les mostres que el 

superen, totes s’agrupen en grups amb valors iguals. 

El cobalt té una distribució lognormal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi 

lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 12,6ppm. Hi ha tres mostres dins de 

l’espai d’anomalia possible - 17254, 13302 i 13316. 

  

  
Figura 52 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del cobalt 
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Cr, Crom 

Descripció 

El crom és una variable amb un alt grau de dispersió on totes les mostres menys dues superen el 

límit de detecció (>2ppm). 

El brom segueix una distribució lognormal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi 

lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 79,4 ppm. Hi ha dues mostres, 13302 i 

13316, que es troben dins de l’espai d’anomalia possible. 

Les dues mostres que mostren anomalies es troben a la conca del Ridaura. 

  

  
Figura 53 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del crom 
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Cs, Cesi 

Descripció 

El cesi és una variable amb escàs grau de variació, només hi ha un 10% de les mostres per sota del 

límit de detecció. El problema és la poca variabilitat dels resultats ja que, la majoria tenen els 

mateixos valors. 

Tot i la poca variabilitat de resultats podem dir que el cesi té una distribució normal. Tenint en 

compte les dades estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 

7,1 ppm. Hi ha quatre mostres dins de l’espai d’anomalia possible i dues -17254 i 13327- dins de 

l’espai d’anomalia probable (>9,7 ppm). 

  

  
Figura 54- Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del cesi 
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Eu, Europi 

Descripció 

L’europi és una variable amb alt grau de dispersió tot i que hi hagi algunes mostres que no superin 

el límit de detecció (>0,2 ppm). 

Tal i com s’aprecia als gràfics l’europi segueix una distribució normal. Tenint en compte les dades 

estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 1,5 ppm. Hi ha 7 

mostres dins de l’espai d’anomalia possible i una, 17254, dins del de probable. 

  

  
Figura 55 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’europi 
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Fe, Ferro 

Descripció 

El ferro és una variable amb alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>0,01%). 

El ferro segueix una distribució normal amb tendència lognormal. Tenint en compte les dades 

estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba al 3,2%. Hi ha sis 

mostres dins de l’espai d’anomalia possible; dues – 13302 i 13316- dins de l’espai d’anomalia 

probable (3,2%<x<4,25%) i una- 17254- dins de l’espai d’anomalia certa (>4,25%). 

  

  
Figura 56 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del ferro 
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Hf, Hafni 

Descripció  

L’hafni és una mostra amb alt grau de dispersió on totes les mostres superen el límit de detecció 

(>1 ppm). Tot i que algunes mostres tinguin valors iguals hi ha prou variabilitat per fer l’anàlisi 

estadístic. 

L’hafni té una distribució lognormal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi 

lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 15,1 ppm. Hi ha 9 mostres dins de l’espai 

d’anomalia possible i una, 17280, dins del d’anomalia probable (>22,40 ppm). 

 

  

  
Figura 57 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’hafni 
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Ir, Iridi 

Descripció 

L’iridi és una variable amb nul grau de dispersió on totes les mostres estan per sota del límit de 

detecció (<5 ppb). No és possible fer-hi el tractament estadístic. 

 

Sn, Estany 

Descripció 

L’estany és una variable amb nul grau de variació. Només hi ha dues mostres que superen el límit 

de detecció (0,01%). No és possible fer-hi el tractament estadístic. 

 

Se, Seleni 

Descripció 

El seleni és una variable amb nul grau de variació. No hi ha cap variable que superi el límit de 

detecció (>3 ppm). No és possible fer-hi el tractament estadístic. 
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K, Potassi 

Descripció 

El potassi és una variable amb alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>0,01%). 

El potassi té una distribució normal. Els gràfics ens mostren dues poblacions diferents de potassi 

que es veuen influenciades l’una amb l’altra. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi 

normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 5,7%. Hi ha dotze mostres dins l’espai 

d’anomalia possible i una, 13312, dins del d’anomalia probable (>7%). 

Totes les mostres amb anomalies es troben a la conca del Ridaura. 

  

  
Figura 58 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del potassi 
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Li, Liti 

Descripció 

El liti és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>1 ppm). 

El liti segueix una distribució lognormal, quan s’apliquen logaritmes la recta tendeix a normalitzar-

se tot i que la presència de valors extrems fa que sigui difícil. Al gràfic de probabilitat lognormal 

s’intueixen dos pendents marcats i un de petit, simbolitzen dues poblacions que s’afecten 

mútuament. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar 

d’anomalia es troba als 47,9 ppm. Hi ha nou mostres dins de l’espai d’anomalia possible i una, 

13316, dins de l’espai d’anomalia probable (>70,8 ppm). 

Totes les mostres amb anomalies es troben a la conca del Ridaura. 

  

  
Figura 59 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del liti 
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Mg, Magnesi 

Descripció 

El magnesi és una variable amb un alt grau de dispersió on totes les mostres superen el límit de 

detecció (>0,01%). 

El magnesi, com la majoria d’elements majoritaris, té una distribució normal amb una lleugera 

forma de lognormalitzar-se quan se li apliquen logaritmes. Tenint en compte les dades 

estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba al 0,8%. Hi ha dues 

mostres dins de l’espai d’anomalia possible, 17254 i 13323, i dues dins de l’espai d’anomalia certa 

(>1,55 %), 13302 i 13316. 

  

  
Figura 60 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del magnesi 
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Mn, Manganès 

Descripció 

El manganès és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de 

detecció (>1 ppm). 

El manganès té uns distribució lognormal, tal i com veiem als histogrames té tres grans pics que 

dificulten que s’ajusti perfectament a una recta. Tenint en compte les dades estadístiques de 

l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 955 ppm. Hi ha vuit mostres dins 

de l’espai d’anomalia possible i una –13318- dins del d’anomalia probable (>1584,9 ppm). 

  

  
Figura 61 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del manganès 
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Na, Sodi 

Descripció 

El sodi és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les seves mostres superen el límit de 

detecció (>0,01%). 

El sodi, com la majoria dels elements majoritaris, té una distribució normal, quan se li apliquen 

logaritmes no s’ajusta a una recta. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi normal 

obtenim que el llindar d’anomalia es troba al 3,11%. Hi ha dotze mostres dins de l’espai 

d’anomalia possible, i una -17245- dins de l’espai d’anomalia probable (>3,7 %). 

 

  

  
Figura 62 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del sodi 
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P, Fòsfor 

Descripció 

El fòsfor és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de 

detecció (>0,001%). 

El fòsfor s’ajusta a una distribució lognormal, quan se li apliquen logaritmes s’ajusta a una recta. 

Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia 

es troba al 0,1%. Hi ha nou mostres dins de l’espai d’anomalia possible.  

  

  
Figura 63 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del fósfor 
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Rb, Rubidi 

Descripció 

El rubidi és una variable amb un alt grau de dispersió on només una mostra està per sota del límit 

de detecció (15 ppm). 

El rubidi té una distribució lognormal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi 

lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 380,2 ppm. No hi ha cap anomalia 

possible.  

  

  
Figura 64 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del fósfor 
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Sb, Antimoni 

Descripció 

L’antimoni és una variable amb escàs grau de variació, no totes les mostres superen el límit de 

detecció i aquelles que el superen s’agrupen amb valors iguals. 

Tot i tenir escàs grau de variació podem dir que l’antimoni té una distribució normal. Tenint en 

compte les dades estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 

1,2 ppm. Hi ha nou mostres dins de l’espai d’anomalia possible (1,2 < x < 1,5 ppm), dues -13326 i  - 

dins de l’espai d’anomalia probable (1,5 < x < 2,28 ppm), i una -17248 i 17250- d’anomalia certa 

(>2,28 ppm). 

  

  
Figura 65 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’antimoni 
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Sc, Escandi 

Descripció 

L’escandi és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les seves mostres superen el límit de 

detecció (>0,1 ppm). 

L’escandi té una distribució lognormal, al aplicar-li logaritmes s’ajusta perfectament a una recta. 

Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia 

es troba als 12,23 ppm. Hi ha nou mostres dins de l’espai d’anomalia possible i una -13316 - dins 

de l’espai d’anomalia probable (>16 ppm). 

  

  
Figura 66 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’escandi 
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Sr, Estronci 

Descripció 

L’estronci és una variable amb un alt grau de dispersió on totes les seves mostres superen el límit 

de detecció (>1 ppm). 

L’estronci té una distribució lognormal tot i que, al tenir tres poblacions diferenciades costa que 

s’ajusti a una recta. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el 

llindar d’anomalia es troba als 125,9 ppm. Hi ha tretze mostres dins de l’espai d’anomalia possible. 

 
 

  
Figura 67 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’estronci 
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Ta, Tàntal 

Descripció 

El tàntal és una variable amb escàs grau de variació, només hi ha un 30,3% de les mostres que 

superen el límit de detecció (>0,5 ppm). 

Tot i l’escàs grau de variació podem dir que el tàntal té una distribució normal. Tenint en compte 

les dades estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 2,9 ppm. 

Hi ha deu mostres dins de l’espai d’anomalia possible i una -13327 - dins de l’espai d’anomalia 

probable (>4,6 ppm). 

Totes les mostres superiors al límit de detecció es troben a la conca del Ridaura. 

  

  
Figura 68 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del tàntal 
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Ti, Titani 

Descripció 

El titani és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>0,01%). 

Tal i com mostren els gràfics el titani segueix una distribució normal. Tenint en compte les dades 

estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar d’anomalia es troba al 0,34%.  Hi ha nou 

mostres dins de l’espai d’anomalia possible i una, 13303, dins de l’espai d’anomalia probable 

(>0,45%).  

Totes les mostres amb possible anomalies es troben a la conca del Ridaura. 

  

  
Figura 69 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del titani 
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Th, Tori 

Descripció 

El tori és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>0,2 ppm). 

El tori segueix una distribució lognormal, al aplicar-li logaritmes la funció segueix el patró d’una 

recta. Al gràfic de probabilitats lognormals s’intueixen dos pendents diferents, fet que simbolitza 

que existeixen dues poblacions. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi normal 

obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 60,2 ppm. Hi ha vuit mostres dins de l’espai 

d’anomalia possible i dues, 17247 i 17281, dins de l’espai d’anomalia probable (>112 ppm). 

  

  
Figura 70 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del tori 
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U, Urani 

Descripció 

L’urani és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>0,05 ppm). 

L’urani té una distribució quasi lognormal, quan se li apliquen logaritmes tendeix a ajustar-se a una 

recta, tot i que la presència de valors extrems ho dificulti una mica. Tenint en compte les dades 

estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 15,8 ppm. Hi ha 

cinc mostres dins de l’espai d’anomalia possible; una, 17248, dins de l’espai d’anomalia probable 

(>31,6 ppm) i una, 17282, dins de l’espai d’anomalia certa (>63 ppm). 

  

  
Figura 71 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’urani 

 

  



116 

 

V, Vanadi 

Descripció 

El vanadi és una variable amb alt grau de dispersió on totes les seves mostres superen el límit de 

detecció (>2 ppm). 

El vanadi té una distribució lognormal, al aplicar-li logaritmes no s’ajusta a una recta. Tenint en 

compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba 

als 58 ppm. Hi ha vuit mostres dins de l’espai d’anomalia possible. 

  

  
Figura 72 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del vanadi 
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W, Wolframi 

Descripció 

El wolframi és una variable amb escàs grau de dispersió, només les mostres agafades a la conca 

del Ridaura superen el límit de detecció (>1 ppm). 

Al tenir molts valors extrems és difícil ajustar la variable amb un comportament estadístic. Tot i 

així, sembla que segueixi un patró de variable lognormal. Tenint en compte les dades estadístiques 

de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 16 ppm. Hi ha dues mostres, 

13323 i 13331, dins de l’espai d’anomalia possible i dues, 13307 i 13338, dins de l’espai d’anomalia 

probable (>29 ppm). 

  

  

Figura 73 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del wolframi 
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Y, Itri  

Descripció 

L’itri és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>1 ppm). 

L’itri té una distribució lognormal, al aplicar-li logaritmes s’ajusta a una recta. Tenint en compte les 

dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 59,6 ppm. 

Hi ha sis mostres dins de l’espai d’anomalia possible i dues -1335 i 13339- dins del d’anomalia 

probable (>89,1 ppm). 

  

  
Figura 74 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’itri 
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La, Lantani 

Descripció 

El lantani és una variable amb un alt grau de variació, totes les mostres superen el límit de 

detecció (>0,5 ppm). 

El lantani té una distribució lognormal, quan se li aplica logaritmes s’ajusta a una recta. Tenint en 

compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba 

als 95,5 ppm. Hi ha set mostres dins de l’espai d’anomalia possible (95,5 < x < 177,8 ppm) i una -

13338- d’anomalia certa (>371 ppm). 

  

  
Figura 75 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del lantani 
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Ce, Ceri 

Descripció 

 El ceri és una variable amb un alt grau de dispersió, totes les seves mostres superen el límit de 

detecció (>3 ppm). 

El ceri té una distribució lognormal, al aplicar-li logaritmes s’ajusta a una recta. Tenint en compte 

les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 190,5 

ppm. Hi ha set mostres dins de l’espai d’anomalia possible (190,5 < x < 316, 2 ppm) i una – 13338- 

d’anomalia certa (>524,8 ppm). 

  

  
Figura 76 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del ceri 
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Nd, Neodimi 

Descripció 

El neodimi és una variable amb un alt grau de dispersió on només tres mostres no aconsegueixen 

superar el límit de detecció (5 ppm). 

El neodimi té un distribució lognormal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi 

lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 85,11 ppm. Hi ha set mostres dins de 

l’espai d’anomalia possible. 

  

  
Figura 77 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del neodimi 
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Sm, Samari 

Descripció  

El samari és una variable amb alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>0,01 ppm). 

El samari té una distribució lognormal, quan se li apliquen logaritmes s’ajusta a una recta. Tenint 

en compte les dades estadístiques de l’anàlisi lognormal obtenim que el llindar d’anomalia es 

troba als 18,2 ppm. Hi ha set mostres dins de l’espai d’anomalia possible (18,2 < x < 28,8 ppm) i 

una -13338- dins de l’espai d’anomalia certa (> 47,8 ppm). 

  

  
Figura 78 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del samari 
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Tb, Terbi 

Descripció 

El terbi és una variable amb escàs grau de dispersió, només el 57% de les mostres superen el límit 

de detecció (0,05 ppm). 

El terbi té una distribució normal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi normal 

obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 2,8 ppm. Hi ha nou mostres dins de l’espai 

d’anomalia possible (2,8 < x < 4,25 ppm) i dues -13338 i 13339- dins de l’espai d’anomalia probable 

(>4,24 ppm). 

Totes les mostres amb possible anomalia es troben a la conca del Ridaura. 

  

  
Figura 79 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del terbi 
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Yb, Iterbi 

Descripció 

L’iterbi és una variable amb alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>0,2 ppm). 

L’iterbi té una distribució normal, quan se li apliquen logaritmes no s’ajusta més a una recta de 

quan no en té. Tal i com veiem al gràfic de probabilitat normal (i també mirant l’histograma) veiem 

com hi ha tres pendents diferents, fet que representa dues poblacions que s’interfereixen entre 

elles. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi normal obtenim que el llindar 

d’anomalia es troba als 12,8 ppm. Hi ha set mostres dins de l’espai d’anomalia possible (12,8 < x < 

16,6 ppm) i una -13339- dins de l’espai d’anomalia certa (>20,4 ppm). 

  

  
Figura 80 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal de l’iterbi 
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Lu, Luteci 

Descripció 

El luteci és una variable amb alt grau de dispersió, totes les mostres superen el límit de detecció 

(>0,05 ppm). 

El luteci té una distribució normal. Tenint en compte les dades estadístiques de l’anàlisi normal 

obtenim que el llindar d’anomalia es troba als 2,08 ppm. Hi ha set mostres dins de l’espai 

d’anomalia possible (2,08 < x < 2,77 ppm) i una – 13339 - dins de l’espai d’anomalia certa (>3,45 

ppm). 

  

  
Figura 81 - Histogrames i gràfics de probabilitat normal i lognormal del luteci 

 

 

 

 


