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Resum 

La morfologia i la dinàmica de sediments de la plataforma de Roses ha estat modificada al llarg 

del temps per un conjunt de processos antics i actuals, alguns encara actius avui en dia. Els 

relleus més destacats de la plataforma de Roses, on se situa la zona d’estudi del present 

treball, són dos canyons submarins que hi són incidits: el canyó del Cap de Creus i el canyó de 

La Fonera, que la delimiten pel nord i pel sud, respectivament. També s’hi troba el paleo-canyó 

de l’Escala, un antic canyó submarí que ha estat reblert de sediments fins a la seva total 

colmatació, i que és el principal objecte d’estudi del treball. La plataforma de Roses es situa al 

nordoest de la Mar Mediterrània, dins el Marge Nord Català, que s’estén 100 km des del canyó 

del Cap de Creus fins al canyó de Blanes; dividit pel canyó de La Fonera en dos grans sectors: la 

plataforma de Roses al nord i la de La Planassa al sud. A partir de l’anàlisi de perfils sísmics 

d’alta resolució, s’ha identificat tres unitats sismoestratigràfiques al rebliment del paleo-canyó, 

les quals mostren una sèrie d’estructures deposicionals, algunes progradants, i s’ha reconstruït 

la morfologia de la zona estudiada en diferents temps geològics mitjançant mapes d’isòbates. 

La determinació d’aquestes unitats i de les superfícies que les delimiten han permès 

interpretar que el paleo-canyó es va formar fa uns 5,6 Ma aproximadament, durant la crisis de 

salinitat del Messinià; i que ha estat posteriorment reblert en diverses etapes, principalment a 

causa de transgressions-regressions marines i del desguàs dels rius Muga, Fluvià i Ter, que 

desembocaven molt a prop de la seva capçalera durant l’últim màxim glacial.  

Abstract 

The morphology and the sediment dynamics of the Roses shelf has been controlled throughout 

the years by old and modern processes, some of them still acting nowadays. The main reliefs 

of the Roses shelf are two deeply submarine canyons incised on it: the Cap de Creus Canyon, 

its northern boundary, and La Fonera canyon, its southern boundary. L’Escala paleocanyon is 

an old submarine canyon located between them, which is totally buried currently; and its 

study is the main objective of this paper. The studied area is located at the north-west of the 

Mediterranean Sea, in the North Catalan Margin (NCM). The NCM is 100 km long and its 

boundaries are the Cap de Creus canyon to the north, and the Blanes canyon to the south. La 

Fonera submarine canyon divides the NCM into two parts: the Roses continental shelf to the 

north (where the studied area belongs to), and La Planassa continental shelf to the south. 

Seismic interpretation from high-resolution seismic profiles led to the characterisation of three 

different seismo-stratigraphic units which show some progradational patterns and clinoforms 

infilling the canyon. Isobaths maps have been prepared from this characterisation and show 

the infilling of the canyon by stages; and allow to interpret that the paleocanyon was formed 

about 5,6 Ma ago during the Messinian salinity crisis (MSC), and infilled afterwards mainly 

because of the recent eustatic changes and the discharge of the Muga, Fluvià and Ter rivers 

during the last glacial maximum, when their mouths were located close to the paleocanyon 

head.  
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1. Introducció 
 

Aquest treball presenta els resultats de l’estudi sismo-estratigràfic de la plataforma de Roses, 

mitjançant l’ús de dades de batimetria de multifeix i perfils sísmics d’alta resolució, que han 

permès interpretar els diferents processos de sedimentació i erosió, i els conseqüents canvis 

morfològics i de dinàmica de sediments que han afectat a la plataforma. Més específicament, 

l’estudi se centra al paleo-canyó de l’Escala, un antic canyó submarí originat per una sèrie de 

factors tectònics, geològics i eustàtics; situat mar endins del golf de Roses i que en l’actualitat 

es troba completament reblert de sediments. Aquest reompliment va estar produït en gran 

part per la descàrrega de sediments dels rius Muga, Fluvià i Ter, els quals, quan la línia de costa 

estava situada força més mar endins del que està actualment, tenien les seves 

desembocadures situades molt a prop de la capçalera del canyó de l’Escala (Canals et al., 

2012).  

Els canyons submarins són valls submarines de morfologia força abrupta, estreta i sovint 

sinuosa, encaixades al marge continental, que neixen a la vora de la plataforma continental o 

en ple talús continental, i moren a la plana abissal. Tenen una secció transversal en forma de V, 

o bé un fons aplanat si es troben parcialment reomplerts de sediments. Són vies preferents de 

transport des de la zona costanera cap a les conques profundes de sediments, matèria 

orgànica, contaminants i també deixalles. Tenen un paper altament rellevant en la dinàmica 

oceanogràfica, i són particularment rics en biodiversitat i recursos vius (Canals et al., 2004). 

Generalment, es considera que els canyons submarins es formen en moments en què el nivell 

del mar està relativament baix, tan per erosió subaèria com també com a conseqüència de 

l’erosió de les parts exteriors de la plataforma degut a constants esllavissades i a corrents 

carregats de sediment dens (Cronin et al., 2005; Posamentier et al., 1988). Quan el nivell del 

mar és alt, com actualment, els canyons submarins poden experimentar activitat 

ocasionalment, especialment quan les condicions geogràfiques i oceanogràfiques regionals i 

locals permeten o bé la intercepció de corrents actives de transport de sediment (Canals et al., 

2006; Lastras et al., 2007), o bé la connexió entre fonts de sediment costaneres i sistemes de 

dispersió de sediments dels vessants a través de les capçaleres dels canyons (Gaudin et al., 

2006). 

La geomorfologia de la majoria de plataformes continentals resulta de combinacions de 

característiques antigues i modernes obtingudes a partir de l’actuació de factors de control a 

diferents escales del temps (Amblàs et al., 2006; Maillet et al., 2006; Liquete et al., 2009). Els 

factors més rellevants que controlen la geomorfologia de les plataformes i la dinàmica de 

sediments avui en dia són: (1) l’estructura subjacent i l’evolució geològica actuant a escales de 

milions d’anys; (2) el subministrament de sediments actuant a diverses escales del temps, 

generalment de 106 a 101 anys, incloent també impactes antropogènics a les conques dels rius 

durant les últimes dècades; (3) canvis en el nivell del mar del Quaternari actuant a escales de 

105 a 103 anys; i (4) processos oceanogràfics i esdeveniments que generalment ocorren a 

escales del temps variant des d’hores fins a dies, i excepcionalment a setmanes com per 

exemple les aigües denses de plataforma (Duran et al., 2014). 
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El Marge Nord Català se situa a la part nord-occidental de la Mar Mediterrània, i és delimitat 

pels canyons submarins del Cap de Creus, al nord, i el de Blanes, al sud (Amblàs et al., 2006). El 

canyó de La Fonera, situat entre mig d’aquests dos, divideix la plataforma continental en dos 

grans sectors: la plataforma de la Planassa, al sud,  i la plataforma de Roses, al nord, la qual 

constitueix la zona d’estudi d’aquest treball. El canyó del Cap de Creus fa 96 km de llargada i 

bisecta la plataforma continental en direcció oest-est fins que s’ajunta amb el canyó de Seta a 

2400 metres de profunditat (Lastras et al., 2007). La seva capçalera se situa al nord del Cap de 

Creus, i el seu vessant sud està a només a 4 km de la costa. El canyó és actiu actualment i 

experimenta, ocasionalment, fluxos de gravetat desencadenats per corrents d’aigües denses 

de plataforma (dense shelf water cascading, DSWC), que entren al canyó principalment per el 

flanc sud carregats amb sediment groller que erosiona el fons marí i genera furrows, que 

arriben eficientment fins a la base del vessant (Canals et al., 2006; Puig et al., 2008).  

El canyó de La Fonera fa 105 km de llargada i està orientat nordoest-sudest aproximadament, 

paral·lel al sistema de falles extensional neogen (Amblàs et al., 2006). Té la seva capçalera molt 

propera a la línia de costa, concretament al Cap de Begur, de la qual només la separen 800 m, i 

està encaixat 1500 m a la plataforma continental (Canals et al., 2006). Té un màxim de 18,4 km 

d’amplada, i va des de gairebé la costa fins a la seva gola, a 2.550 metres de profunditat. La 

seva capçalera i curs superior tenen un relleu particularment complex, amb dues bifurcacions 

principals, una de direcció nord-sud, la branca del Cap de Begur, i que s’inicia a 135 m de 

profunditat; i una altra, de direcció nordoest-sudoest, anomenada branca de l’Illa Negra, que 

s’inicia a tan sols 60 m de fondària i és la més propera a la costa. En el primer tram, a prop de 

la capçalera, les parets del canyó tenen una inclinació de més de 25º. El canyó conforma un 

eficient canal de transport de sediments en suspensió durant les fortes tempestes, no només a 

través de la seva capçalera sinó també des dels inclinats vessants laterals, probablement degut 

a la seva incisió des de la plataforma cap a la costa (Martín et al., 2006).  
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2. Objectius 
 

L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau és realitzar un estudi d’un paleo-canyó submarí situat 

a la zona compresa entre el Cap de Creus i el Cap de Begur (Marge Nord Català), a partir de 

l’anàlisi d’un conjunt de dades de batimetria de multifeix i de sísmica amb canyons d’aire 

comprimit, obtingut durant la campanya oceanogràfica PROMARES-OASIS DEL MAR (juliol del 

2011). A partir dels coneixements geològics i oceanogràfics actuals, es pretén discutir 

l’evolució morfològica i sedimentària del paleo-canyó de l’Escala, descriure les causes de la 

seva formació i caracteritzar les diverses etapes de rebliment fins a la seva total colmatació.   
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3. Context geogràfic i geològic 
 

La zona d’estudi es troba situada a la plataforma continental del Marge Nord Català, a la part 

nord-occidental de la Mar Mediterrània, i abasta la zona des del Cap de Creus fins el Cap de 

Begur, a unes profunditats de entre 0 i 470 m (Fig. 1).  

3.1 Morfologia actual 
La plataforma continental nord-catalana s’estén uns 200 km en direcció nordest-sudoest des 

de la latitud 41º10’ N fins a la 42º25’ N . Aquesta plataforma forma part del Marge Nord Català 

i de la part nord del Marge Sud Català (NCM i SCM), segons les subdivisions d’Amblàs et al., 

(2006). La part nord de la plataforma continental Catalana està dividida en dues parts pel 

canyó de La Fonera: la plataforma del Cap de Creus – Roses al nord (plataforma de Roses a 

partir d’ara), i la plataforma de La Planassa al sud (ITGE, 1989; Canals et al., 2004) (Fig. 1). Més 

cap al sud s’hi troba la plataforma del Maresme-Barcelona (plataforma de Barcelona a partir 

d’ara), que s’estén des del canyó de Blanes fins al límit sud del delta del Llobregat (Canals et 

al., 2004) (Fig. 1).  
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Figura 1. Mapa batimètric ombrejat i en color del Marge Nord Català. El mapa també mostra la xarxa 

fluvial (línies blaves). La línia discontínua negre delimita la zona d’estudi.   

 

El Marge Nord Català té una àrea aproximada de 20.000 km2 i mostra la típica forma, pendent i 

característiques fisiogràfiques dels marges passius. El seu límit extern, a profunditats d’entre 

2.000 i 2.600 m, és el Canal de València, una vall submarina de tipus mig-oceànica (Canals et 

al., 2000). Una característica del Marge Nord Català és que es troba seccionat per tres grans 

canyons submarins fortament incidits a la plataforma (Canals et al., 2000): de nord a sud, els 

canyons del Cap de Creus, el de La Fonera i el de Blanes. Aquests tres canyons tenen els seus 

caps situats a prop de la costa (Fig. 1). El canyó de Blanes és el més llarg de tot el marge, amb 

un recorregut total de 184 km, i amb una direcció nord-sud a la zona que incideix a la 

plataforma, mentre que el del Cap de Creus i el de La Fonera fan 96 i 105 km de llarg, 

respectivament (Amblàs et al., 2004; Lastras et al., 2007, 2011).  

A diferència del Marge Nord Català, al Marge Sud els canyons submarins no hi són tan 

significativament incidits a la plataforma, mentre que a la costa s’hi desenvolupen una sèrie de 

deltes corresponents als rius Tordera, Besòs i Llobregat; de nord a sud respectivament. 

Algunes zones de la línia costanera de la plataforma de Roses mostren petits prodeltes (les 

badies de Roses i Pals), mentre que a la plataforma intermèdia de la Planassa no s’hi 

desenvolupen aquest tipus de cossos sedimentaris, per l’absència de cursos fluvials 

destacables.   

La plataforma continental de Roses està situada al davant del golf de Roses (Fig. 1). La part 

emergida del golf de Roses està formada principalment per sediments quaternaris (Got, 1973; 

Ercilla et al., 1994); aportats en gran part pels rius Muga, Fluvià i Ter. El Cap de Creus, que és la 

terminació oriental de la serralada pirinenca, està format per sediments paleozoics i 

metasediments amb gneis (ICC-IGC, 2010. Atlas geològic de Catalunya). 

La plataforma de Roses s’estén des de la latitud 42º25’ N fins a la latitud 41º55’ N i té una 

longitud en línea recta de 53 km. L’àrea total de la plataforma és de 871 km2; i l’amplada, 

mesurada normalment amb les isòbates, és molt variable: es torna estreta a mesura que 

s’acosta al Cap de Creus (2,6 km), a causa de la proximitat amb vora sud de la capçalera del 

canyó; i també enfront del Cap de Begur (0,8 km), per la proximitat a la costa de la branca ‘Illa 

Negra’ del canyó de La Fonera. La plataforma s’eixampla davant la badia de Roses (30 km) (Fig. 

1). La plataforma de Roses es pot dividir en 3 sectors segons les característiques fisiogràfiques: 

la part interior (0-60 m de profunditat), la part mitja (60-90 m de profunditat) i la part exterior 

(>90 m de profunditat) (Durán et al., 2014).  

El relleu del fons marí mostra una alta variabilitat. És irregular i rocós en llocs com la part 

submergida de la península del Cap de Creus, les Illes Medes i el Cap de Begur; amb pendents 

mitges de 2,1º. Per altra banda, el pendent del fons marí és marcadament homogeni (0,4º de 

mitjana), davant la badia de Roses. La petita badia de Pals (6 km d’amplada), entre les Illes 

Medes i el Cap de Begur, on desemboca el Riu Ter, mostra un caràcter entremig (1,1º de 

mitjana) (Durán et al., 2014). Des de la part central fins a l’externa, cap al nord-est del Cap de 

Creus, la plataforma està caracteritzada per nombroses crestes rocoses amb característiques 

erosives i deposicionals, com per exemple lineacions, depressions i altres marques (Durán et 
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al., 2006). A l’est de la badia de Roses, del Massís del Montgrí i de la badia de Pals, la 

característica general és un canal orientat nord, nord-est – sud, sud-oest que s’estén des del 

límit sud de la part alta del canyó del Cap de Creus, fins a la capçalera del canyó de La Fonera 

(Durán et al., 2014). El pendent mitjà del fons marí és de 0,6º en gairebé tota la zona 

esmentada, excepte en les àrees properes a les capçaleres dels canyons i a les zones 

costaneres rocoses (des del massís del Montgrí cap a les Illes Medes i fins al Cap de Begur), i 

també on hi ha afloraments rocosos, com per exemple a l’est del Cap de Creus. En aquestes 

zones concretes hi ha una heterogeneïtat pel que fa al gradient, associat a valors més alts (1,5º 

de mitjana). La disminució del gradient cap als límits de la plataforma canvia a valors d’excés 

de 8º (de entre 0,1 i 47º) quan s’entra a les capçaleres dels canyons, i de 0,7º (0,1-3º) quan 

s’acosta a les pendents suaus de les badies (Fig. 1) (Durán et al., 2014). 

Els canyons fortament incidits a la plataforma de Roses juguen un paper molt important en la 

dinàmica de sediments, ja que interrompen el seu transport preferent, seguint la direcció de la 

costa (nordest-sudoest) i de la plataforma (oest-est). La continuació de processos d’erosió més 

enllà del límit de la plataforma, a profunditats molt elevades, està demostrat per formacions 

ovalades i elongades al fons marí que continuen a les parets del canyó i també al fons, com 

s’observa al Cap de Creus (Durán et al., 2014). 

 

3.2 Geologia 
La configuració del marge Català d’avui en dia és heretada de l’estructura cenozoica, 

subseqüentment modificada per la dessecació messiniana i les fluctuacions glacioeustàtiques 

Plio-Quaternàries. L’estructura cenozoica i les característiques deposicionals associades 

resulten de dos episodis successius (Maillard et al., 1992; Roca et al., 1999). El primer va ser 

compressiu i va estar relacionat amb el desenvolupament de l’orogènia dels Pirineus des del 

Miocè fins al final de l’Oligocè. Les principals estructures geològiques desenvolupades durant 

aquest període d’activitat tectònica corresponent a aixecaments van ser falles 

aproximadament orientades est-oest i cabussant uns 40º cap al nord (Muñoz et al., 1986). El 

segon episodi va ser extensional i relacionat amb l’obertura de la fossa de València, una fossa 

tectònica orientada sudest-nordoest relacionada amb l’obertura de la conca Provençal. Va 

començar des del Nord del golf de Lleó i es va propagar cap al Sud, des del final de l’Oligocè 

fins als principis del Miocè; i va ser degut al règim extensional de tensions propiciat per la 

convergència de les plaques tectòniques d’Europa i Àfrica (Roca et al., 1999). Aquest fet va 

produir una sèrie d’aixecaments, deixant uns blocs més enfonsats respecte els altres (horsts i 

grabens), amb orientació nordest-sudoest, que formen l’anomenat ‘Northwestern 

mediterranean rift system’.  

La zona estudiada es situa en un sector on es superposen les estructures compressives de la 

part meridional dels Pirineus orientals amb les estructures extensives del marge nord-

occidental del sistema de conques Provençal i Catalano-balear (Roca et al., 1992). Les 

estructures extensives de la conca Provençal i Catalano-balear queden representades per dos 

sistemes de falles extensives de diferents orientacions. El primer, amb orientació nordest-

sudoest a nord, nordest – sud, sudoest es troba ben desenvolupat al sector sud de l’àrea 

estudiada, entre Begur i Sant Feliu de Guíxols. El segon, més modern, consta de les falles 

nordoest-sudest que es localitzen a la part més septentrional del marge estudiat. Aquestes 
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falles formen part del sistema que separa la conca Catalano-balear de la Provençal (Roca et al., 

1992) (Fig. 2). 

 

Figura 2. Situació del sector septentrional del Marge Continental Català en el context estructural de la 

Mediterrània nord-occidental (Tassone et al., 1994).  

 
La crisis de salinitat Messiniana (MSC) va ser un procés extrem que va ocórrer durant 

relativament poc temps (5,96-5,33 Ma), durant el Messinià, que va afectar a tota l’àrea de la 

mar Mediterrània. El tancament progressiu de la connexió entre la mar Mediterrània i l’oceà 

Atlàntic (a l’estret de Gibraltar) (Hsü, 1977), juntament amb un augment important de la 

salinitat de l’aigua, va comportar una caiguda dràstica del nivell del mar, exposant els marges 

continentals a l’erosió subaèria, i la deposició de seqüències evaporítiques de capes de gran 

espessor a la zona profunda de la conca, amb la conseqüent formació de grans disconformitats 

cap als marges (Maillard et al., 2006). Els canyons submarins del Marge Nord Català (de nord a 

sud, Cap de Creus, L’Escala – ara enterrat, La Fonera i Blanes), van ser originats durant aquest 

període, marcant profundament les plataformes i vessants continentals exposades 

subaèriament (Tassone et al., 1994; Maillard et al., 2006). 

La crisis de salinitat Messiniana va comportar grans canvis en la estratigrafia, el relleu i la 

morfologia de tota la zona afectada. El material erosionat dels marges va ser dipositat pendent 

avall en forma d’estructures progradants mar endins i dipòsits en forma de ventall (Lofi et al., 

2003; Maillard et al., 2006). Aquest procés extrem va deixar la zona afectada (tant mar endins 

com terra endins) marcada per diferents superfícies d’erosió. Una d’aquestes és la 

denominada MES (Margin Erosion Surface), relacionada a una successió d’esdeveniments 

ocorreguts a la part alta del marge i marcada per l’existència de cossos detrítics. Avançant per 
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la conca de València, les unitats deposicionals del Messinià estan separades per la BES (Basal 

Erosion Surface) i per la TES (Top Erosion Surface), que marquen l’últim episodi de la crisis de 

salinitat messiniana (Maillard et al., 2006). Un gran nombre de valls submarines van erosionar 

el marge continental Català, i van formar una xarxa de rius i afluents que convergien fins al 

paleo-canal de València. Només alguns canyons d’aquests són actius actualment (Foix, Blanes i 

La Fonera), i d’altres no poden ser identificats ni per la batimetria d’avui en dia. 

 

3.3 Canvis eustàtics recents 
El nivell del mar està definit per la posició de la superfície marina respecte a la terra adjacent i 

les variacions en el nivell del mar es mesuren del canvi relatiu de posició entre aquestes dues 

superfícies. Un procés principal que contribueix als canvis en el nivell del mar en escales de 

temps glacials és l’intercanvi d’aigua entre els casquets glacials i els oceans, posteriors als que 

podrien ser moviments verticals de terra com a conseqüència de processos tectònics actius.  La 

crescuda i descomposició dels casquets glacials canvien els volums dels oceans, deformen les 

conques oceàniques i llurs marges, i modifiquen el camp gravitatori (o geoide) del planeta. 

Tots aquests tres efectes modifiquen el nivell del mar (Lambeck i Purcell, 2005). La conca 

Mediterrània ha experimentat grans canvis en el nivell del mar durant cicles glacials, i està 

plasmat en evidències tant en el registre geològic com en l’arqueològic al llarg de l’últim cicle 

glacial.  

Lambeck i Bard (2000), exposen una sèrie de resultats respecte l’anàlisi dels canvis en el nivell 

de Mar a la Costa Mediterrània francesa en els últims 30.000 anys. Els principals resultats de 

l’anàlisi són: (1) que el nivell del mar en aquesta part de la costa ha pujat contínuament des de 

l’últim màxim glacial (LGM) i que en cap moment de l’Holocè el nivell del mar va estar tant alt 

com ho està avui en dia, i (2) que durant el LGM, el nivell del mar estava situat uns 105-115 m 

per sota de l’actual (Fig. 3). 

 

Figura 3. Predicció del nivell del mar al temps del LGM. Es pot observar com les prediccions apunten a 

que durant aquest període, el nivell del mar estava uns 110 metres per sota del nivell actual (Lambeck i 

Bard, 2000). 
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Així, durant la transgressió-regressió marina corresponent al LGM, seqüències plio-

quaternàries de més de 2 km d’espessor es van dipositar sobreposant-se a les evaporites 

messinianes i a les superfícies erosives dels marges continentals, formant superfícies de 

disconformitat, omplint parcialment els canyons i donant lloc a unitats progradants 

(Dañobeitia et al., 1990; Bartrina et al., 1992; Escutia i Maldonado, 1992). Cap al final del 

Pliocè, el nivell del mar per sota del límit de la plataforma va produir la reexcavació dels 

canyons a les parts distals d’aquesta (Tassone et al., 1994). La seqüència pliocena està 

representada per una plataforma terrígena i un pendent progradant que reomple les valls i 

depressions messinianes; i està controlada per la inclinació de la plataforma continental 

(Tassone et al., 1994). La seqüència quaternària presenta una configuració similar, encara que 

controlada per la tectònica com a factor principal (Ercilla et al., 1994; Tassone et al., 1994).  

 

3.4 Processos actuals 

3.4.1 Hidrologia 
La hidrologia és un dels factors principals amb impacte a la sedimentologia, morfologia i 

evolució de la plataforma de Roses. En aquest apartat del treball s’ha realitzat un recull de 

dades provinents d’un estudi de la xarxa fluvial catalana, per tal de caracteritzar el volum de 

sediments que poden haver estat transportats a la zona d’estudi i que han tingut un impacte 

en la seva morfologia i dinàmica de sediments. Es recullen i s’analitzen dades topogràfiques, 

litològiques, climàtiques, hidrològiques, sedimentològiques i d’ús de la terra de la xarxa fluvial 

catalana, que consisteix en rius petits-mitjans i cursos fluvials efímers (rambles i torrents) 

(Taules 1 i 2). Els rius estudiats són la Muga, el Fluvià i el Ter, i junts conformen una àrea de 

drenatge de 4860 km2 (Durán et al., 2014) que s’estén des de l’est dels Pirineus com a part 

nord, fins al Cap de Begur aproximadament (en coordenades, aproximadament des de 42º30’ 

N fins a 42º N) (Fig. 1).  

Els rius del sistema fluvial català presenten certes característiques que són comunes d’altres 

sistemes fluvials de la Mediterrània, com per exemple la relativa elevada temperatura i petita 

mida, les altes diferències estacionals, i la pendent relativament alta degut a la curta distància 

entre el naixement dels rius a les muntanyes i les desembocadures al mar. El clima a la conca 

mediterrània nord-oest mostra un règim marcadament estacional caracteritzat per circulació 

de temperatures humides a l’hivern i subtropicals i seques a l’estiu, ambdues modificades 

localment per factors fisiogràfics i topogràfics (Martin-Vide i Lopez-Bustins, 2006). A grans 

trets, la temperatura mitjana augmenta cap al sud tot i que els Pirineus i la Serralada 

Costanera Catalana poden causar desviacions locals.  

El relleu estructural més alt de la part nord-est de la Península Ibèrica són els Pirineus, on 

alguns dels rius que desguassen a la zona d’estudi tenen els seus naixements. L’estructura 

geològica determina que els rius més orientals, la Muga, el Fluvià i el Ter, flueixen cap a les 

depressions neògenes orientades nordoest-sudest i que defineixen la costa de Roses i la badia 

de Pals. El riu Ter experimenta un gran gir de nord-sud a oest-est al seu tram mig, degut a la 

presència del Massís del Guilleries-Montseny, constituït de roques plutòniques hercinianes i, 
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localment, de sediments paleozoics metamorfitzats (ICC-IGC, 2010. Atlas geològic de 

Catalunya). Aquest condicionament estructural als cursos dels rius determina la gran part dels 

sediments aportats a la plataforma de Roses (Durán et al., 2014). 

 

 

Taula 1. Característiques principals dels rius Muga, Fluvià i Ter (Liquete et al., 2009). 

 

El Ter és el riu amb més alçada a la seva capçalera (2.897m), situada als Pirineus. Els pendents 

més grans de les conques també són als trams dels Pirineus i corresponen a la del Fluvià i a la 

del Ter (4,2º). El de la Muga és de 2,9º. Pel que fa a les àrees deltaiques, veiem que tant la 

Muga com el Fluvià tenen una àrea considerablement més gran que la del Ter (19,6 km2; 19,4 

km2 i 8,5 km2 respectivament), i que el percentatge d’aquesta que és de la conca també és més 

gran en els dos primers (2,3 %, 1,9 % i 0,3 %). Respecte a la litologia que travessen, no veiem 

grans diferències entre els tres rius. Potser cal destacar el baix tram de roca dura que travessa 

el Fluvià respecte els altres dos, i també el baix tram de dipòsits al·luvials que travessa el Ter. 

Les precipitacions anuals que reben són de l’ordre de 800 mm/any, sent el Fluvià el que més 

en rep amb 859 mm anuals. La temperatura de l’aigua també és semblant, però la del Ter és la 

més baixa (11,9 ºC), degut al seu inici als Pirineus (Taula 1). 

Els paràmetres hidrològics no presenten uns valors tant similars com els anteriors. Durant el 

temps en què s’han mesurat (Taula 2), la descàrrega a prop de la desembocadura més alta és 

la del Ter (12.3 m3/s), per 9.4 m3/s del Fluvià i només 3 m3/s de la Muga (Taules 1 i 2). 

L’escolament mitjà és semblant a la Muga i el Ter (111 i 127 mm/any respectivament), però és 

força més alt en el Fluvià: 294 mm/any. Lògicament, l’índex d’escolament, també és més alt en 

el Fluvià (0,34), per 0,15 del Ter i 0,14 de la Muga. 

 

Taula 2. Dades de les estacions de mesura dels rius Muga, Fluvià i Ter (Liquete et al., 2009) 
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La descàrrega de sediments dels rius es mesura a partir de l’índex TSS (concentració de 

sediment en suspensió). Els valors de TSS al sistema fluvial català mostren que és altament 

variable i que varia entre 0,4 i 200 mg/l (Fig. 4). Les concentracions màximes de sediment 

ocorren a la primavera, mentre que els màxims nivells de sediment en suspensió al flux 

generalment ocorren a l’hivern, quan els rius porten més cabal d’aigua. Desafortunadament 

les llevantades, és a dir, episodis de pluges torrencials típiques de la tardor, generalment 

associades a grans descàrregues de sediments al mar, no han estat mesurades en l’estudi de 

Liquete et al., (2009). 

 

Figura 4. Hidrogrames que mostren les dades de TSS disponibles respecte el temps (mesurades una 

vegada al mes, des del gener de 1995 fins al gener de 2002), amb el corresponent cabal diari, dels rius 

Muga, Fluvià i Ter. (Liquete et al., 2009). 

Sorprenentment, els valors de TSS no presenten una connexió amb el cabal. Com es pot 

observar, hi ha anys en què el cabal ha estat molt baix i constant, i en canvi el TSS presenta 

grans variacions. També s’observa que grans variacions en el cabal no corresponen amb grans 

variacions del TSS. Quantitativament, es pot apreciar que el riu Ter és el que ha aportat més 

sediments al mar al llarg dels anys estudiats, amb un pic màxim de 175 mg/l al juliol de l’any 

1999.  
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3.4.2 Oceanografia 
Els principals processos oceanogràfics que afecten a la plataforma de Roses són les corrents 

dinàmiques actuants al Marge Nord Català i les tempestes ocasionals que ocorren a la zona, les 

més significatives, les anomenades llevantades, que tenen un gran impacte en l’aportació de 

sediments a la plataforma estudiada.  

 

3.4.2.1 Corrents dinàmiques actuants al Marge Nord Català 
La principal corrent dinàmica actuant al Marge Nord Català i que controla majoritàriament la 

circulació d’aigua en aquesta àrea és la corrent del Nord ‘Northern Current’ (Millot, 1990), una 

corrent geostròfica que segueix la plataforma continental en direcció sud-oest i que està en 

equilibri amb el front de densitats de la plataforma establert entre els mars salins costaners i 

els mars oberts d’aigües salines (Font et al., 1998). La circulació d’aquesta corrent mostra una 

variació estacional amb una significativa variabilitat espacial a mesoescala i té un paper molt 

important en els processos d’intercanvi entre aigües de plataformes i oceàniques (Font et al., 

1995). L’absència de moviments mareals provocats per un camp de vents constant fa que la 

dinàmica interna de corrents i la seva interacció amb la topografia sigui la principal font de 

variabilitat a l’àrea (Alvarez et al., 1996). La corrent del Nord redistribueix els sediments 

provinents del Riu Roine (Millot, 1990) i, a diferència de les aigües denses de plataforma, 

mobilitza mides de gra més fi.  

Una altra corrent dinàmica que actua al Marge Nord Català són les corrents o cascades 

d’aigües denses de plataforma (Dense Shelf Water Cascading, DSWC), que ocorren 

estacionalment durant l’hivern amb intensitats i duracions variables d’un any a l’altre. Els 

factors externs que afavoreixen l’aparició d’aquest fenomen són el refredament i evaporació 

de l’aigua marina produïts per vents sostinguts del nord (Tramuntana i Mestral); i la poca 

descàrrega dels rius, aquesta última produïda principalment pel riu Roine, que redueix la 

flotabilitat de les aigües de superfície. El resultat és l’increment de la densitat de l’aigua de 

superfície, que comença a enfonsar-se cap al fons de la plataforma, abans de baixar per en 

cascada pel marge, generalment pels pendent dels canyons submarins (Canals et al., 2006).  

Les aigües denses de plataforma es formen generalment al voltant del Cap de Creus i s’estenen 

minoritàriament cap a la plataforma de Roses i possiblement també cap a la Planassa, que 

marca el límit sud de l’actuació de la Tramuntana (Canals et al., 2006; Ulses et al., 2008). Quan 

aquestes aigües denses baixen en forma de cascada, son capaces de transportar sediment de 

mida de gra groller, i formen unes capes gruixudes i turbulentes que es mouen per sobre el 

fons marí a una velocitat força alta: 1 m/s o fins i tot més (Canals et al., 2006; Puig et al., 2008). 

Aquestes capes turbulentes, ràpides, fredes i carregades de sediments poden mobilitzar grans 

volums de sediments i erosionar significativament el fons marí. Això ha estat demostrat per 

observacions i mesures in situ a les parets i el fons del canyó del Cap de Creus, a profunditats 

de com a mínim 1400 m (Canals et al., 2006; Lastras et al., 2007; Puig et al., 2008). 

Al originar-se a la plataforma continental, s’espera que el fons d’aquesta mostri evidència de la 

capacitat erosiva de les aigües denses de plataforma, que és deguda principalment a la 

turbulència i potencial d’abrasió de les càrregues de sediment que porten. Se sap que la ruta 

d’escapament de grans volums d’aquesta aigua densa formada al golf de Lleó és el canyó del 
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Cap de Creus (Canals et al., 2006; Ulses et al., 2008). Aquest fet suggereix que l’evidència 

d’erosió i transport energètic de sediment és més probable que sigui trobada a la plataforma al 

voltant del cap del canyó i al seu tram superior. Les característiques erosives que presenta el 

fons de la plataforma al tram esmentat prèviament inclouen depressions ovalades, conjunts de 

roques i plataformes d’abrasió, entre altres distincions a petita escala com per exemple 

lineacions i depressions allargades. Aquestes evidències, juntament amb altre informació, 

suggereixen que la morfologia del fons marí de la plataforma de Roses resulta de l’impacte de 

les aigües denses de plataforma. 
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4. Metodologia 

4.1 Obtenció de dades 
El conjunt de dades utilitzades en aquest treball està constituït per dades de batimetria de 

multifeix, obtingudes durant nombroses campanyes coordinades per la Universitat de 

Barcelona des de l’any 2002, i per perfils sísmics d’alta resolució, obtinguts durant la campanya 

científica PROMARES-OASIS DEL MAR, que es va dur a terme al juliol de 2011 (Fig. 5). 

 

Figura 5. Línies sísmiques de la campanya PROMARES-OASIS DEL MAR (en negre, els punts de tir de les 

línies), situades en un mapa de batimetria ombrejat i en color. Els noms de les línies sísmiques que 

apareixen al treball estan escrits a la figura. 

 

4.1.1 Batimetria de multifeix 
La batimetria de multifeix permet adquirir, a gairebé qualsevol profunditat, dades 

batimètriques d’alta resolució amb recobriment continu al llarg d’un passadís d’amplada 

variable i amb l’embarcació desplaçant-se a velocitats prou elevades, normalment entre 6 i 10 
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nusos. Les ecosondes de multifeix obtenen les mesures de profunditat gràcies a l’emissió 

simultània amb un transductor d’un alt nombre de feixos acústics, i la seva posterior recepció 

mitjançant el mateix transductor després d’haver-se retro-difós. Mitjançant la mesura del 

temps que triga el senyal acústic a impactar en el fons i tornar a la superfície, es determina la 

profunditat d’aigua en funció de la velocitat de propagació del so a la columna d’aigua, la qual 

depèn de la seva densitat i estructura vertical (Canals et al., 2012). El conjunt de feixos generat 

s’obre lateralment en ventall i es distribueix perpendicularment a la direcció d’avenç de 

l’embarcació (Fig. 6). Habitualment les ecosondes de multifeix van instal·lades a la part inferior 

del buc, o al costat del vaixell, integrades en el mateix buc o subjectades amb una perxa 

(Canals et al., 2012).  

 

4.1.2 Sísmica 
En les campanyes d’exploració sísmica s’utilitzen senyals sísmiques generades per els canons 

d’aire (air guns). Són aparells mecànics remolcats pel vaixell que expulsen aire a alta pressió 

sota l’aigua. Les bombolles d’aire generades s’expandeixen i produeixen ones sísmiques que 

incideixen al fons del mar. La reflexió d’aquestes ones és captada per els hidròfons 

(streamers), fixats a una certa distancia mitjançant cables (Fig. 7). Les dades enregistrades 

permeten obtenir informació detallada sobre l’estructura del fons marí i de la possible 

existència de jaciments d’hidrocarburs. Els canons d’aire reben l’energia mitjançant uns grans 

compressors que es troben al vaixell, que els permeten disparar i re pressuritzar (a 2000 psi 

aproximadament) repetidament mentre el vaixell segueix la trajectòria prescrita a una 

velocitat constant. D’aquesta manera, es creen punts de tir ‘shotpoints’ equiespaiats uns certs 

metres depenent de la velocitat del vaixell. Els hidròfons són els encarregats d’enregistrar la 

senyal acústica després de realitzar el tir, quan reben les reflexions d’ona provinents de les 

capes del subsòl del fons marí.  

Durant la campanya, es van utilitzar dos tipus d’hidròfons diferents, un hidròfon monocanal 

(principal) i un hidròfon tricanal (auxiliar). L’hidròfon principal proporciona dades de més 

resolució, però per contra, té menys profunditat de penetració. El cas contrari passa amb 

l’hidròfon auxiliar, proporciona dades de menys resolució però amb més profunditat de 

penetració. 

 

Figura 6. Batimetria de multifeix. Variació de l’amplada del passadís insonificat amb la profunditat. Per 

al mateix angle d’obertura total, l’amplada del passadís i, per tant, l’àrea recoberta disminueix a mesura 

que ho fa la profunditat d’aigua. En disminuir el recobriment (de a a d) també ho fa l’espaiat entre línies 

paral·leles (de x a z) (Canals et al., 2012). 



 

Figura 7. Secció longitudinal del desplegament d’aparells remolcats per el vaixell durant una campanya 

de prospecció sísmica. (B): Boies, (HA): Hidròfons, (SV): Paletes de direcció, (AG): Canons d’aire 

comprimit.  

 

4.2 Tractament de dades
En aquest apartat es descriu la metodologia que s’ha seguit durant l’execució del treball, en 

especial pel tractament de les dades de sísmica i la seva corresponent interpretació, descripció 

i representació. Per a la interpretació dels perfils sísmic

Kingdom Suite Advanced, des d

El procediment que s’ha seguit

Les dades originals han estat transformades mitjançant els programes

GlobalMapper 15, per a la seva posterior importació al Kingdom Suite. Les dades obtingudes 

de la campanya PROMARES consten d’una sèrie de punts de tir (shotpoints), seguint les línies 

sísmiques que el vaixell de prospecció va realit

juntament amb les coordenades geogràfiques 

informació de les traces sísmiques, 

importació al programa Kingdom S

s’han d’editar els encapçalaments dels arxius SEGY. 

encapçalaments de cada arxiu (seleccionant els punts de tir, i les coordenades X i Y) a format 

de text (.txt) (Fig. 8). Amb el programa Ultraedit

les dades originals a coordenades geogràfiques i

innecessaris entre columnes, substituint

Figura 7. Secció longitudinal del desplegament d’aparells remolcats per el vaixell durant una campanya 

de prospecció sísmica. (B): Boies, (HA): Hidròfons, (SV): Paletes de direcció, (AG): Canons d’aire 

dades 
En aquest apartat es descriu la metodologia que s’ha seguit durant l’execució del treball, en 

especial pel tractament de les dades de sísmica i la seva corresponent interpretació, descripció 

Per a la interpretació dels perfils sísmics, s’ha treballat amb el programa 

des d’on es poden visualitzar en 2D, geolocalitzats a la zona d’estudi.

s’ha seguit es descriu a continuació.  

Les dades originals han estat transformades mitjançant els programes Ultraedit 32, 

15, per a la seva posterior importació al Kingdom Suite. Les dades obtingudes 

de la campanya PROMARES consten d’una sèrie de punts de tir (shotpoints), seguint les línies 

sísmiques que el vaixell de prospecció va realitzar al seu moment. Aquests punts de tir, 

juntament amb les coordenades geogràfiques en mil·lèsimes de segons d’arc 

informació de les traces sísmiques, estan codificades en arxius en format 

importació al programa Kingdom Suite s’ha de realitzar en coordenades UTM, de manera que 

s’han d’editar els encapçalaments dels arxius SEGY. El primer pas que fem és el d’exportar els 

encapçalaments de cada arxiu (seleccionant els punts de tir, i les coordenades X i Y) a format 

. Amb el programa Ultraedit-32 s’han editat les columnes de números 

a coordenades geogràfiques i s’han eliminat els zeros i els espais 

innecessaris entre columnes, substituint-los per comes (Fig. 9).  
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Figura 7. Secció longitudinal del desplegament d’aparells remolcats per el vaixell durant una campanya 

de prospecció sísmica. (B): Boies, (HA): Hidròfons, (SV): Paletes de direcció, (AG): Canons d’aire 

En aquest apartat es descriu la metodologia que s’ha seguit durant l’execució del treball, en 

especial pel tractament de les dades de sísmica i la seva corresponent interpretació, descripció 

s’ha treballat amb el programa 

olocalitzats a la zona d’estudi. 

Ultraedit 32, Seisee i 

15, per a la seva posterior importació al Kingdom Suite. Les dades obtingudes 

de la campanya PROMARES consten d’una sèrie de punts de tir (shotpoints), seguint les línies 

zar al seu moment. Aquests punts de tir, 

en mil·lèsimes de segons d’arc de cada punt, i la 

en format SEGY (.seg). La 

uite s’ha de realitzar en coordenades UTM, de manera que 

és el d’exportar els 

encapçalaments de cada arxiu (seleccionant els punts de tir, i les coordenades X i Y) a format 

32 s’han editat les columnes de números de 

s’han eliminat els zeros i els espais 
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Figura 8. Dades originals importades del programa Seisee a l’Ultraedit-32.Mostren, per columnes: nº de 

traça, punt de tir, coordenada X i coordenada Y.  

 

Figura 9. Coordenades geogràfiques de cada traça editades amb l’Ultraedit-32. 

Aquests arxius de text modificats han estat importats al GlobalMapper v15, que permet 

visualitzar espacialment les coordenades geogràfiques i transformar-les a projecció UTM. Amb 

l’eina ‘Reprojectar’ del programa Batch convert, es selecciona l’arxiu de text en coordenades 

geogràfiques, i se li especifica que es transformi a la projecció UTM fus 31 N (on està situada la 

zona d’estudi), amb dàtum WGS84 (Fig. 10). La conversió queda plasmada en un altre arxiu de 

text, que es torna a obrir amb l’Ultraedit-32 per editar-lo novament (Fig. 11). En aquest cas, es 

pren el format original, però se li adjunta les dades amb les coordenades UTM a les columnes, i 

es fa coincidir la numeració de cada fila amb el número de  punt de tir (Fig. 12).  

          

Figura 10. Pantalla de reprojecció al programa GlobalMapper 15 per transformar  les coordenades 

geogràfiques a UTM d’un arxiu de text.  
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Figura 11. Coordenades ja transformades a UTM corresponents a cada traça. 

Finalment, aquest arxiu és importat de nou al programa Seisee, a la línia sísmica corresponent, 

de manera que tots els canvis realitzats queden ordenats en columnes amb les dades que 

interessen: número de traça, punt de tir, coordenada X i coordenada Y en UTM (Fig. 13).  

           

Figura 12.  Arxiu de text amb els encapçalaments, visualitzats amb l’Ultraedit 32. Conté número de traça, 

punt de tir i coordenades UTM ordenats per columnes. 
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Figura 13. Encapçalament importat al programa Seisee i visualitzat des d’aquest.  

 

4.2.1 Bulk Shift i horizon picking 
Abans de començar amb la interpretació, cal realitzar una correcció en el programa per tal 

d’eliminar el temps sense obtenir dades enregistrat pels hidròfons, és a dir, la diferència de 

temps que es produeix quan es comença a enregistrar i a disparar. Idealment, aquestes dues 

accions haurien de ser simultànies, però sempre hi ha un retràs. El que es fa per eliminar-lo, és 

realitzar un ‘Bulk Shift’. Consisteix en restar aquest temps de retràs, i per tant, fer encaixar el 

tir amb l’inici en l’enregistrament de dades. Aquest ‘silenci’ pot ser diferent en els diversos 

perfils sísmics, però generalment està definit i especificat en el document tècnic de la 

campanya.  

A partir d’aquí, ja es pot començar el procediment de ‘picar horitzons’. Aquest terme prové de 

la terminologia anglosaxona ‘horizon picking’; usada extensament en el món de la sísmica. El 

que anomenem horitzó es pot definir com una superfície imaginària de la terra, que 

generalment pren el significat de superfície estratigràfica (però no implica estrictament que ho 

sigui). Per tant, el que s’ha realitzat al ‘picar horitzons’, ha sigut una interpretació del perfil 

sísmic en qüestió, intentant identificar i marcar les superfícies reflectores d’ones sísmiques que 

es consideren importants. Aquestes poden ser, per exemple, estructures geològiques com 

falles, o simplement capes estratigràfiques, com s’ha comentat prèviament.  

Per a poder ‘picar’ un horitzó, primerament cal crear un horitzó al programa. Un cop fet, ja es 

pot procedir a la interpretació. Per a aquest procediment existeixen diverses metodologies, 

disponibles al Kingdom Suite, que permeten ‘picar’ horitzons de diferents maneres. La més 

simple és la manual. Simplement consisteix en resseguir l’horitzó interpretat mitjançant 

diversos clics amb el ratolí, definint una línea que segueix l’horitzó desitjat. Aquesta 

metodologia és molt útil, ja que l’usuari sempre està picant el que interpreta, de forma 

manual. Tanmateix, existeixen altres mètodes que poden facilitar aquesta tasca, i que realitzen 

el picat de manera automàtica. Aquests permeten que el programa interpreti els horitzons 

semiautomàticament, després de definir-li certes condicions. Una pot ser el valor d’amplitud 

que ha de picar (el més alt per exemple). Permeten una interpretació més ràpida en alguns 

casos, però també comporten un grau d’incertesa ja que la interpretació pot ser incorrecte, 
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com per exemple quan hi ha soroll al perfil. Per aquest motiu, en els casos en què s’han 

utilitzat els mètodes automàtics, sempre s’ha revisat la interpretació a posteriori per 

corroborar que estava realitzada correctament i, en cas contrari, corregir-la mitjançant el picat 

manual.  

El fet de disposar d’una bona xarxa de perfils o malla, proporciona una ajuda a l’hora 

d’interpretar horitzons. Per exemple, si es disposa d’una línea sísmica que és tallada per altres 

línies sísmiques que representen la trajectòria del vaixell de prospecció durant l’obtenció de 

les dades, visualitzades en el programa a través d’un mapa base (Fig. 14), es facilita la tasca 

d’interpretació. 

 

 

Figura 14. Espai de treball al programa Kingdom Suite (mapa base). Es poden observar les línies 

sísmiques a la zona d’estudi (en negre), amb la batimetria de fons. Les línies marcades en vermell estan 

seleccionades, i es visualitzen els perfils sísmics de la zona encerclada amb blau. Els perfils en qüestió es 

mostren a la següents figures 15 i 16. 

 

En aquest cas, el que es visualitzaria en el programa Kingdom Suite al observar el perfil sísmic 

en qüestió, seria la intersecció dels diferents perfils, en el punt exacte on passa. I així, al crear 

un horitzó i picar-lo, aquesta línia també apareixerà, però en forma de punt, en els perfils que 

talla respectivament (és la simple intersecció entre un pla – el perfil, i la línea – l’horitzó) (Figs. 

15 i 16). D’aquesta manera, es pot tenir un ‘guia’, i saber si l’horitzó que s’ha interpretat 

correspon amb els que s’observen també en els altres perfils.  
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Figura 15. Captura de pantalla del programa Kindgom Suite durant la visualització d’un perfil sísmic. Les 

línies de colors són els diferents horitzons interpretats i la línia vermella vertical és la intersecció del perfil 

sísmic corresponent a la línia L41. Els números de l’esquerra corresponen a la profunditat en temps doble 

(en s). Aquest perfil va ser obtingut mitjançant l’hidròfon principal monocanal. 

 

 

Figura 16. Captura de pantalla del programa Kindgom Suite durant la visualització d’un perfil sísmic. Les 

línies de colors són els diferents horitzons interpretats i la línia vermella vertical és la intersecció del perfil 

sísmic corresponent a la línia L4M. Els números de l’esquerra corresponen a la profunditat en temps 

doble (en s). Aquest perfil va ser obtingut mitjançant l’hidròfon auxiliar tricanal. 

 

El que es mostra en les tres figures anteriors és la intersecció de dues línies sísmiques. A la 

primera figura, al mapa base, s’observa com es tallen i com estan ressaltades amb un color 

vermell i blau; el vermell significa que la línia ha estat seleccionada i es disposa del perfil sísmic 

obert per a la visualització, que correspon al que es veu en les figures 15 i 16. I pel que fa al 
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blau, simplement representa el segment que s’està visualitzant de tota la línea sísmica en 

aquell instant; és a dir, que en els perfils només s’observa la part enquadrada en blau.  

En aquestes captures també es pot apreciar el ‘Bulk Shift’ prèviament esmentat. En els perfils 

sísmics, al cantó esquerra, s’observa l’escala numèrica que correspon al temps doble – TWTT 

(profunditat); i es pot apreciar que per sobre del 0, hi ha una franja grisa. És el ‘silenci’ que s’ha 

corregit per tal de fer encaixar el tir amb l’inici en l’enregistrament de dades. 

 

4.2.2 Creació de malles 
Un dels resultats de l’estudi és l’obtenció de malles, altrament dits grids o superfícies 2D, que 

permetin observar com ha evolucionat la morfologia de la zona estudiada al llarg del temps. En 

aquest apartat es descriurà la metodologia que s’ha seguit per a realitzar aquest procés.  

Per a realitzar la creació de malles, o gridatge, és imprescindible tenir interpretats els horitzons 

o superfícies que es volen gridar. Des del programa Kingdom Suite, per crear una grid, s’obre 

una pantalla on es mostra les opcions de gridatge que hi ha. S’ha d’escollir la opció, gridar a 

partir del temps doble (profunditat), ja que és en les unitats en què es tenen les dades. Així 

doncs, es selecciona l’horitzó desitjat, i també a temps ‘time’. Es mostren una sèrie d’opcions i 

paràmetres a modificar per a seguir el gridatge. Un d’important és el que s’anomena limitar 

per polígon ‘constrain by polygon’, que permet limitar la zona a gridar, definint un polígon a 

l’espai. Per tant, en el nostre cas; el que es va fer va ser acotar la zona d’estudi mitjançant la 

creació d’un polígon, el qual llavors faríem servir com a límits pel gridatge.  

Pel que fa a altres aspectes importants, cal destacar sobretot el mètode de gridatge i els seus 

corresponents paràmetres. A partir de prova i error, creant diverses malles, s’ha observat que 

el mètode que dóna més bons resultats és el ‘flex gridding’. Si a més, se selecciona la mínima 

tensió i la màxima rugositat (valor 1 en una escala de l’1 al 10), els resultats encara són millors, 

ja que la malla s’adapta de forma més precisa als diversos reflectors identificats, amb 

superfícies irregulars i corbades. Respecte a la mida de cel·la, s’ha provat també amb diversos 

valors i s’ha observat que els millors valors varien entre 58 i 60. El resultat és una malla situada 

en el mapa de contorn i amb un interval de colors corresponents a diverses profunditats o 

temps doble (Fig. 17).  



23 
 

 

Figura 17. Aspecte d’una malla generada mitjançant el programa Kingdom Suite. S’observa la zona 

limitada a un polígon, les línies sísmiques (en negre), les coordenades X i Y en els eixos d’ordenades i 

abscisses , i l’escala de colors en funció de la profunditat al cantó dret.  

 

Per a la representació dels resultats, però, el programa utilitzat és l’ArcGis v10, que permet 

una visualització més clara dels resultats. Per tant, les grids generades amb el programa 

Kingdom, s’exporten a l’Arcgis en format .ASCII (.txt - arxiu de text), on hi ha les coordenades 

X, Y i la profunditat de cada punt. Un cop a l’ArcGis, aquest fitxer s’importa al programa i es 

selecciona el sistema de coordenades i projecció desitjat: UTM 31 N (dàtum WGS1984). El 

següent pas és la transformació de les dades en format punt, a format ràster, per tal de poder 

treballar amb figures més còmodament. Aquest pas es realitza amb l’eina ‘3D analyst’ de 

l’Arcgis. A partir d’aquí, ja es pot treballar amb les dades, en format ràster. S’han realitzat 

principalment mapes d’isòbates i mapes de contorn de la zona d’estudi.  

La longitud de les línies sísmiques i la situació del paleo-canyó de l’Escala han estat calculades 

directament des del Kingdom Suite, que permet visualitzar-los de manera geolocalitzada en tot 

moment. El volum i l’àrea del paleo-canyó, per contra, han estat calculats amb l’ArcGIS 10. 

S’ha dibuixat un polígon marcant els límits del paleo-canyó a partir dels ràsters importats 

prèviament; i, amb l’eina del ‘3D Analyst’ anomenada ‘raster math’, s’ha generat una 

superfície ràster restant la última etapa de rebliment del paleo-canyó al seu propi relleu, de 

manera que la superfície creada conté el volum de sediments del paleo-canyó. A partir d’aquí, 

amb l’eina ‘estadístiques zonals’, s’ha calculat el volum i l’àrea de la superfície creada amb la 

matemàtica ràster, delimitada pel polígon del paleo-canyó. El resultat és una taula que conté  

els valors d’àrea i volum, expressats en m2 i en m2.ms respectivament. L’àrea final s’ha 

transformat a ha, i el volum a m3 . 
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5. Resultats 
 

L’anàlisi dels 32 perfils sísmics, els quals totalitzen més de 264 km de longitud ha permès 

extreure una sèrie de resultats que s’exposen al llarg d’aquest apartat. Entre aquests, s’ha 

identificat al llarg dels perfils una sèrie de reflectors guia que limiten les diferents unitats 

sismoestratigràfiques presents a la zona d’estudi, pels quals s’han preparat diferents mapes 

d’isòbates que representen el rebliment progressiu del paleo-canyó de l’Escala.  

5.1 Reflectors guia principals 
Aquest apartat mostra els resultats de la interpretació dels perfils de sísmica efectuada a partir 

dels perfils sísmics de reflexió d’alta resolució, mitjançant el programa Kingdom Suite. Es 

descriuen una sèrie de reflectors identificats, en termes de sísmica interpretativa i 

estratigrafia, amb l’ajuda de dues línies sísmiques (Figs. 18 i 19).   

 

Figura 18. Perfil sísmic de la línia L07 visualitzat amb el programa Kingdom Suite. Els valors a l’esquerra 

de la imatge mostren la profunditat en temps doble (en s) i les línies de colors representen els diferents 

horitzons interpretats, amb el seu nom corresponent en cada cas. La localització del perfil està indicada a 

la figura 5. 

S’ha identificat sis reflectors guia, anomenats d’ara en endavant, R1, R2, R3, R4, R5 i R6, en 

ordre de major a menor profunditat. Començant per la part més profunda de la sèrie, el 

reflector R1 és d’alta amplitud, discontinu i de morfologia molt irregular. Se situa a 

profunditats molt variables, entre 120 i 1500 ms (110 i 1390 m de profunditat 

aproximadament, *considerant una velocitat mitjana de les ones sísmiques de 1850 m/s). El 

reflector R1 es caracteritza per limitar per sobre una unitat que mostra una fàcies sísmica 

caòtica, amb reflectors molt discontinus, de gran amplitud i baixa freqüència. Per contra, per 

sobre del reflector R1, les diferents unitats mostren fàcies estratificada en general amb bona 

continuïtat lateral, en els trams que es pot visualitzar.  

Per sobre el reflector R1 ha estat identificat l’R2, com a relleu del paleo-canyó de l’Escala. El 

reflector és continu, d’elevada amplitud i amb una morfologia força suau en la majoria de 
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parts de la zona d’estudi, però molt irregular a l’àrea on es troba el paleo-canyó. El reflector R2 

delimita, per sobre, una unitat que mostra una fàcies sísmica estratificada horitzontal i amb 

bona continuïtat lateral; i per sota, una altra que mostra fàcies sísmica discontínua, amb 

continuïtat lateral moderada, d’amplitud i freqüència moderades i que es disposen de manera 

progradant, des del vessant nord-est del paleo-canyó cap al sud-oest i des del vessant sud-oest 

cap al nord-est, respectivament; formant el que s’anomenen clinoformes. Aquest canvi 

d’inclinació dels reflectors es produeix en uns 300 m de distància al vessant nord-est, i en uns 

600 m al sud-oest, aproximadament. Els dos vessants mostren una inclinació molt diferent: la 

del vessant nord-est és de 12º, mentre que la del sud-oest és de 5º. Aquest reflector es troba a 

unes profunditats de entre 120 i 990 ms (110 i 915 m*).  

Per sobre del reflector R2, a menys profunditat, entre 112 i 605 ms (105 i 560 m*), s’ha 

identificat el reflector R3. És continu i de morfologia irregular, ja que delimita dues unitats 

sismoestratigràfiques amb fàcies sísmica estratificada amb reflectors que prograden en 

direcció sud-oest i nord-est, des dels vessants nord-est i sud-oest respectivament. L’amplitud 

d’aquest reflector és moderada, i en certs trams és difícil de distingir d’altres reflectors. El 

reflector R4 s’ha identificat per sobre de l’R3, a profunditats d’entre 108 i 540 ms (100 i 500 

m*). És continu, amb amplitud mitja-alta i de morfologia irregular però més suau que la del 

reflector R3. Delimita dues unitats, que es diferencien principalment perquè els reflectors de la 

inferior mostren una disposició progradant, formant clinoformes, mentre que la superior està 

disposada de manera més horitzontal, en alguns casos en forma d’onlap respecte la unitat 

anterior. 

Seguidament, i en disposició subhoritzontal, s’ha identificat l’horitzó R5, a profunditats entre 

104 i 483 ms (95 i 447 m*). Aquest reflector és continu i l’amplitud elevada que presenta el 

permet identificar bé. El reflector separa una unitat de fàcies sísmica estratificada sub-

paral·lelament amb reflectors disposats de forma divergent per sota, d’una unitat de fàcies 

sísmica estratificada paral·lela i horitzontal per sobre. El reflector R5 actua com a superfície de 

truncació erosional, de manera que alguns dels reflectors que es troben per sota seu acaben 

tallats per aquest reflector, amb un cert angle. Finalment, per damunt de tot aquest conjunt 

d’unitats amb bona continuïtat lateral, el reflector R6 representa fons marí. Aquest és continu i 

de gran amplitud, de morfologia suau i posicionat pràcticament de manera horitzontal. Es 

troba a profunditats d’entre 95 i 508 ms (87 i 470 m*), aquestes últimes assolides en zones 

pròximes a la capçalera del canyó de La Fonera.  
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Figura 19. Perfil sísmic de la línia L08_M visualitzat amb el programa Kingdom Suite. Els valors a 

l’esquerra de la imatge mostren la profunditat en temps doble (en s) i les línies de colors representen els 

diferents horitzons interpretats. La localització del perfil està indicada a la figura 5.  

En aquest perfil s’observen els mateixos reflectors que s’han identificat prèviament, però 

situats en una zona més mar endins que en el perfil anterior (Fig. 5). A la part central del perfil 

s’observa que el reflector R1 experimenta una aixecament considerable, passant de 

profunditats de 750 a 420 ms (692 a 387 m*) amb un pendent aproximat de 7º. El reflector R2 

s’adapta a aquest relleu donat pel reflector R1, aprimant-se les diferents unitats i dividint el 

paleo-canyó en dues parts clarament diferenciades. 

Els reflectors que es troben tan per sota com per sobre del reflector R3 prograden en un 

principi de forma sigmoide i tenen bona continuïtat lateral. S’observa que els reflectors es 

disposen de manera més horitzontal i paral·lela a menys profunditat, en forma d’onlap, entre 

els reflectors R4 i R5, on mostren una continuïtat lateral bona i una freqüència alta. Entre el 

reflector R5 i R6 les unitats presenten una fàcies sísmica estratificada de forma paral·lela i 

horitzontal, i els reflectors presenten bona continuïtat lateral, freqüència alta i amplitud mitja-

alta.  

 

5.2 Descripció d’unitats sismoestratigràfiques 
La interpretació dels diversos perfils sísmics d’alta resolució ha permès la identificació de 

quatre unitats sismoestratigràfiques, que es descriuen a continuació.  

Una primera unitat, anomenada U1, que en general presenta males respostes acústiques i en 

certs trams es presenta de manera opaca, impedint la visualització dels reflectors que es 

troben per sota; però en d’altres es distingeixen reflectors més clars i continus. La U1 mostra 

nombroses hipèrboles de difracció prop del seu sostre, delimitat pel reflector R1. Aquesta 

unitat U1 mostra fàcies sísmica caòtica en alguns dels trams on es poden visualitzar, amb 

reflexions discontínues d’amplitud dèbil a moderada i alta freqüència. 

Una segona unitat, anomenada U2, identificada entre els reflectors R1 i R2, que conformen la 

seva base i sostre, respectivament. La U2 es disposa en forma d’onlap sobre la unitat 1, amb 

marcades diferències d’espessor i disposició entre els sectors nord i sud de la zona estudiada 

(Fig. 5), a profunditats d’entre 120 i 1500 ms (111 i 1387 m*). És progradant cap a l’est, i és 

present en pràcticament tota la zona d’estudi, excepte en algunes zones molt pròximes a la 

costa o sobre els principals alts estructurals (Fig. 19). La configuració interna de les reflexions 

és horitzontal a subhoritzontal. En àrees pròximes a la cubeta de Riumors-Roses es troba 

tallada per falles d’orientació nordoest-sudest. Aquesta unitat U2 presenta fàcies sísmica 

estratificada paral·lelament a subparal·lelament, amb reflexions d’amplituds i freqüències 

moderades a altes. En algunes zones d’aquesta cubeta i en alguns sectors veïns al Cap de Creus 

s’observen disposicions progradants sigmoides, obliqües-sigmoides complexes i localment 

progradants paral·leles, amb reflectors de forta amplitud, moderada freqüència i bona 

continuïtat lateral. La morfologia de la base de la U2 es mostra a la figura 20, corresponent al 

mapa d’isòbates del reflector R1, reflexant un terreny molt irregular i amb canvis constants en 

la profunditat. A trets generals, aquesta augmenta de oest a est, cap a mar endins, fins a 

profunditats de 1250 ms aproximadament (1155 m*) (Fig. 20). 
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Figura 20. Mapa d’isòbates de la zona d’estudi corresponent al reflector R1. 

 

La unitat 3, U3, ha estat identificada entre els reflectors R2 i R4. El reflector R3 separa la unitat 

3 en dues subunitats, la inferior (entre l’R2 i l’R3) i la superior (entre l’R3 i l’R4), tot i que 

presenten característiques molt semblants es descriuen com a una. La U3 descansa sobre el 

relleu erosiu molt marcat i irregular del reflector R2, i s’ha identificat a profunditats màximes 

de 990 ms (915 m*). Mostra una potència màxima d’uns 250 ms (230 m*), mesurada a la part 

central de la zona d’estudi, uns 25 km mar endins des de l’Escala. La unitat 3 prograda cap al 

sud-oest i cap al nord-est des dels respectius vessants del paleo-canyó, marcats pel reflector 

R2. Les reflexions són de moderada a elevada amplitud i freqüència moderada a baixa i tenen 

bona continuïtat lateral. Aquesta progradació és majoritàriament de forma tangencial obliqua i 

sigmoide (Figs. 18 i 19), mostrant diverses clinoformes al llarg de la unitat.  

La morfologia de la base de la U3 es mostra representada a la figura 21, corresponent al mapa 

d’isòbates del reflector R2 i per tant, al que ha estat identificat com a relleu del paleo-canyó de 

l’Escala. Al sector sud de l’àrea d’estudi la profunditat augmenta gradualment des de la costa 
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fins a mar endins; al sector nord, però, la morfologia mostra uns canvis de pendents 

importants, especialment als talussos i a la capçalera del paleo-canyó (Fig. 21). L’eix del canyó 

té una orientació aproximada oest-est, en direcció cap a on el canyó s’eixampla. El canyó 

sembla mostrar dues branques, essent la més situada al sud la que es troba més incidida a la 

paleo-plataforma. La morfologia del límit entre les dues subunitats de la U3, marcada per el 

reflector R3, es mostra a la figura 22. Aquesta figura mostra una etapa intermèdia del 

rebliment del paleo-canyó de l’Escala, amb uns pendents més suavitzats als respectius 

vessants, on han estat identificades diverses estructures de progradació.   

 

Figura 21. Mapa d’isòbates de la zona d’estudi corresponent al reflector R2, que marca el relleu del 

paleo-canyó de l’Escala.  
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Figura 22. Mapa d’isòbates de la zona d’estudi corresponent al reflector R3.  

 

La unitat 4 és present entre els reflectors R4 (base) i R6 (sostre), identificada a profunditats de 

entre 94 i 540 ms (87 i 500 m*); i s’ha mesurat una potència màxima d’uns 200 ms (185 m*) a 

la línia L08 (Fig. 5). Aquesta unitat té la geometria de tascó progradant, amb configuració 

interna divergent i complexa (Fig. 18) o en forma d’onlap (Fig. 19). Mostra fàcies sísmica 

estratificada i clinoformes divergents, obliqües i sigmoides (Fig. 18). L’amplitud i la freqüència 

dels reflectors és moderada i la continuïtat lateral bona, excepte a la base de la unitat on en 

alguns casos les freqüències són baixes. La morfologia de la base de la U4 es mostra a la figura 

23, corresponent al reflector R4. Aquest mapa d’isòbates mostra la següent etapa del 

rebliment del paleo-canyó de l’Escala.  
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Figura 23. Mapa d’isòbates de la zona d’estudi corresponent al reflector R4. 

 

La part superior de la unitat està delimitada per sobre la superfície erosiva que marca el 

reflector R5 i fins a l’R6, amb espessors força constants en bona part de la zona d’estudi. Les 

reflexions són estratificades horitzontals a subhoritzontals, amb amplitud i freqüències 

moderades a altes (Figs. 18 i 19). Les figures 24 i 25 mostren els mapes d’isòbates dels 

reflectors R5 i R6, respectivament. Les dues figures mostren un relleu suau i amb un augment 

de la profunditat cap a l’est, allunyant-se de la costa. La principal diferència és que el reflector 

R6 experimenta un augment brusc de pendent a la zona propera al canyó de La Fonera, que 

s’observa a la part sud-oest de la zona.  
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Figura 24. Mapa d’isòbates de la zona d’estudi corresponent al reflector R5.  
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Figura 25. Mapa d’isòbates de la zona d’estudi corresponent al reflector R6. La línia discontínua que 

delimita la zona d’estudi és lleugerament diferent a la part sud-oest respecte a les altres figures ja que el 

reflector R6 és l’únic de tots que hi ha estat identificat. 
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6. Discussió 
 

En aquest apartat es discuteixen els resultats obtinguts en relació a les hipòtesis introduïdes 

prèviament, en base a la nostra metodologia de treball. La morfologia actual del Marge Nord 

Català ha estat conseqüència d’una combinació de processos antics i moderns, entre els quals 

destaquen els estructurals, els eustàtics i els de transports de sediments, entre d’altres. En 

aquest apartat es discuteix el significat morfològic i cronostratigràfic dels reflectors i les unitats 

sísmiques identificades i es compara amb altres interpretacions realitzades per diversos 

autors, per tal de poder explicar com ha evolucionat la morfologia de la plataforma de Roses i 

del paleo-canyó de l’Escala.  

La U1 ha estat interpretada com a un basament acústic, delimitat superiorment per el reflector 

R1, el sostre de la unitat, que ha estat identificat com una discontinuïtat erosiva que separa 

materials d’edats geològiques diferents. Les males respostes acústiques de la U1 no sempre 

permeten la visualització de la seva configuració interna, però les diverses hipèrboles de 

difracció prop del sostre i els mapes d’isòbates permeten interpretar aquesta unitat com a un 

sòcol rocallós, de morfologia irregular i que s’estén al llarg de la nostra zona d’estudi. Aquesta 

interpretació concorda amb la realitzada per Tassone et al., (1994), que interpreta el reflector 

R com la discontinuïtat paleocena-oligocena que fa de sostre d’una unitat formada per 

materials pre-neògens, del Paleozoic (pissarres, esquists, argiles, bretxes, quarsites i altres 

roques metamòrfiques) identificats en sondejos realitzats a la zona; però també puntualment 

materials del Mesozoic, que tot i no estar travessats per sondejos, hi han estat atribuïts a partir 

de les característiques sísmiques que presenten i de correlacions realitzades d’altres sondejos 

realitzats a les àrees emergides adjacents (Medialdea et al., 1994). Tassone et al., (1994), 

indica que probablement es tracta de roques carbonatades.   

La U2 resta sobre la superfície erosiva (R1) generalment en forma d’onlap. El seu sostre el 

forma el reflector R2 de gran amplitud i bona continuïtat, que ha estat interpretat com una 

superfície d’erosió. Aquesta discontinuïtat correspon amb la discontinuïtat K interpretada per 

Tassone et al., (1994) com una superfície d’erosió relacionada amb el fort descens que tota la 

Mar Mediterrània va patir durant la crisis de salinitat del Messinià. Aquesta erosió messiniana 

va determinar l’excavació d’un relleu energètic amb una geometria força irregular i amb un 

elevat gradient topogràfic, i la presència de paleo-canyons que posteriorment es convertirien 

en canyons submarins. El reflector R2 també correspon amb la superfície erosiva MES/TES 

(Margin Erosion Surface/Top Erosion Surface) identificada per García et al., (2011); que marca 

el final de l’esdeveniment del Messinià i constitueix la base del Pliocè. A més de ser 

identificada a partir de criteris sísmics, la MES/TES va estar caracteritzada al Marge Nord Català 

per la presència d’alguns sistemes de paleo-drenatge presents en aquesta, com els canyons de 

Blanes, La Fonera i el del Cap de Creus, entre d’altres. La litologia de la U2 és reconeguda en un 

sondeig que travessa 240 m de gresos amb intercalació de margues i presència subordinada de 

materials calcaris (Tassone et al., 1994). El rang cronostratigràfic de la unitat comprendria des 

del Miocè mitjà fins al Messinià (Tassone et al., 1994).  

La U3 ha estat identificada entre els reflectors R2 i R4. Correspon a una etapa de rebliment del 

paleo-canyó de l’Escala i compren diversos episodis de sedimentació, els quals s’han pogut 

identificar a partir de les estructures de progradació que presenten les capes, formant una 
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geometria de tascó progradant. El reflector R3 individualitza dos d’aquests episodis de 

sedimentació, però tant els materials que té per sobre com per sota corresponen a la U3. La 

part inferior de la unitat reomple les valls i depressions produïdes per l’erosió fino-messiniana, 

i és reconeixible en gran part de la zona estudiada. La unitat descansa discordantment sobre el 

reflector R2, i els materials pre-neogens i miocens inferiors a aquest. Al sector nord de la zona 

d’estudi, els sondejos Roses 1-1 i Roses 1-2 comentats per Tassone et al., (1994), travessen 

dipòsits terrígens majoritàriament fins d’aquesta unitat, del Pliocè. La part superior de la unitat 

reposa discordantment sobre la inferior i sobre els materials pre-neogens en els alts 

estructurals. Els reflectors d’aquesta subunitat indiquen que aquesta prograda cap a la part 

distal del marge continental, i solapa els dipòsits preexistents cap a la costa. Els sondejos 

disponibles de la zona permeten identificar la litologia d’aquesta unitat, formada per 

successions dominantment argiloses i sorrenques (Tassone et al., 1994).  

El reflector R4 ha estat identificat com a una discontinuïtat que separa les unitats U3 i U4. 

Aquesta discontinuïtat també ha estat identificada per Tassone et al., (1994). Comenta que 

s’expressa mitjançant un reflector G que també ha estat identificat prèviament al Marge Nord 

Català per diversos autors (Leenhardt et al., 1969; Alinat et al., 1970; Mauffret i Sancho, 1970; 

Got, 1973; Serra, 1975; Medialdea et al., 1989), i que va ser causada per el descens relatiu del 

nivell del mar per sota de la vora de plataforma, que va propiciar la reexcavació dels canyons a 

la plataforma externa i al propi límit de la plataforma, entre aquests el paleo-canyó de l’Escala i 

el Cap de Creus. La unitat U4 descansa discordantment sobre la superfície erosiva que marca el 

reflector R4, compren els materials dipositats fins al reflector R6 i dóna lloc a importants 

incisions al talús, la més rellevant, la del paleo-canyó de l’Escala. La unitat presenta un 

espessor força constant en tota la zona. El reflector R5 configura una superfície que representa 

el final del rebliment del paleo-canyó, en ocasions en forma de toplap (Figs. 18 i 19). Got 

(1973) i Ercilla (1992), indiquen que aquesta unitat correspon al Quaternari i està formada 

principalment per graves, sorres relictes i llims fangosos. Per sobre el reflector R5 les capes 

estan dipositades de manera subhoritzontal i subparal·lela fins a arribar al reflector R6, 

interpretat com a fons marí actual.  

 

6.1 Reconstrucció de la morfologia en diferents temps geològics 
A partir de les interpretacions que s’ha donat als reflectors i unitats identificades, i de la 

comparació amb la bibliografia present sobre el Marge Nord Català, es descriu l’evolució 

morfològica que han experimentat el paleo-canyó de l’Escala i la plataforma de Roses al llarg 

del temps.  

La primera unitat, que conforma el basament, mostra una morfologia irregular, amb molts alts 

i baixos (Fig. 20). Considerant les teories exposades anteriorment, la morfologia d’aquesta 

hauria estat modificada durant la obertura de la Mar Mediterrània com a conseqüència de dos 

episodis tectònics: un primer compressiu, que va generar una sèrie de falles; i un segon, 

extensiu, que va propiciar l’aparició de horsts i grabens. La discontinuïtat erosiva que marca el 

sostre de la U1, correspon a la superfície d’erosió que es va produir sobre aquests materials 

del substrat pre-neogen, relacionada amb l’etapa compressiva Paleògena i amb la formació 

dels Pirineus i la conca d’avantpaís. Les estructures generades per aquests episodis d’activitat 

tectònica encaixarien amb la morfologia irregular que mostra el basament pre-neogen (Fig. 
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20). Les següents etapes corresponen a la sedimentació d’un gruix de capes i a l’erosió de les 

mateixes, principalment degut al descens del nivell de la Mar Mediterrània durant la crisis de 

salinitat messiniana i a l’actuació d’un sistema de falles orientat nordoest-sudest, simultànies a 

l’excavació d’extenses depressions a la zona; formant el relleu del paleo-canyó de l’Escala (Fig. 

21). La morfologia que mostra aquesta figura és la típica d’un canyó en forma de U, on 

s’aprecien els dos talussos amb grans pendents, i un relleu força suau a l’interior del canyó 

(Fig. 21).   

El sediment que es va acumular en el canyó permet distingir certes etapes de sedimentació. 

Les primeres, es van acumular de manera progradant a partir dels talussos laterals formant les 

estructures sigmoides i obliqües que es poden observar a la figura 18, durant la transgressió-

regressió marina. Aquest avanç progradant de les capes es pot apreciar en les figures 22 i 23, 

corresponents als reflectors R3 i R4; aquest últim, corresponent a una superfície erosiva que 

marca un descens considerable del nivell del mar, per sota el límit de la plataforma. La següent 

etapa de rebliment es va produir de manera més horitzontal, fins a reomplir totalment el 

canyó. D’aquesta manera, la morfologia que es pot apreciar a la figura 24 és més suavitzada, 

corresponent a l’última etapa de rebliment del canyó. Aquestes últimes etapes de 

sedimentació i rebliment del paleo-canyó de l’Escala estarien lligades a la modificació del curs 

dels rius Muga, Fluvià i Ter en busca de l’equilibri a l’època de l’últim màxim glacial, fa uns 

21.000 anys, quan el nivell del mar estava uns 120 m per sota del nivell actual i la línia de costa 

es situava més cap a l’est. Les desembocadures d’aquests tres rius haurien coincidit en una 

zona molt pròxima a la capçalera del canyó de l’Escala originat prèviament (coneguda 

actualment com la badia de Roses). Aquest fet va desencadenar que els sediments s’anessin 

acumulant de manera progradant als talussos i base del canyó mitjançant el seu transport a 

través dels rius, modificant la morfologia (Figs. 21 i 22).  

Finalment, la última etapa de deposició de sediment quaternari, encara suavitza més la 

morfologia de la zona, ja que les capes estan posicionades gairebé horitzontalment i són molt 

continues. La figura 25 mostra el mapa d’isòbates del fons marí actual, on s’observa que la 

profunditat augmenta molt ràpidament en zones proximals als canyons del Cap de Creus 

(nord) i de La Fonera (sud).  

La dinàmica de sediments va tornar a canviar quan el nivell del mar va tornar a pujar fins al 

nivell actual. Actualment aquesta està controlada generalment per les corrents dinàmiques 

actuants a la plataforma, com les aigües denses de plataforma i la corrent del Nord, que són 

capaces de mobilitzar sediments de mides tan grolleres com fines i també erosionar el terreny 

d’una manera considerable. D’aquesta manera, es poden distingir certes zones de la 

plataforma de Roses amb diferents característiques dinàmiques, tot i que combina àrees 

deposicionals i erosives. Les parts erosives semblen estar generalment cap al nord i est de la 

plataforma, cap a la seva part exterior; degut a l’actuació de les aigües denses de plataforma. 

Distintivament, la part sud del Cap de Creus i les zones de desembocadures dels rius 

conformen l’àrea deposicional. Els episodis de llevantades tenen un paper fonamental en la 

redistribució de sediments seguint la costa i per sobre la plataforma, afavorint el 

desenvolupament de cossos sedimentaris i àrees de deposició cap als sectors est i sud de la 

plataforma. Els processos oceanogràfics, hidrològics, estructurals i l’impacte humà també han 

contribuït a que la morfologia de la plataforma de Roses sigui la que coneixem actualment. Els 
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dos canyons que la tallen tenen un paper molt important en la dinàmica de sediments actuals 

ja que interrompen el transport de sediments tant seguint la direcció de costa (nordest-

sudoest) com la de plataforma (oest-est), i els mobilitzen a través seu.  
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7. Conclusions 
 

L’estudi de la zona ha permès la identificació del paleo-canyó de l’Escala, entre les 

coordenades (X,Y): (521000, 4656800) i  (X,Y): (540000, 4670600), del quals se n’ha estudiat les 

seves característiques fisiogràfiques, morfològiques i sedimentàries, que s’exposen a 

continuació:  

1. El paleo-canyó identificat té una longitud de 16 km i una amplitud d’entre 4 i 12 km. El 

seu volum aproximat dins la zona d’estudi és de 14,735 hm3 i la seva àrea aproximada 

de 17.145 ha. 

2. L’estudi de perfils sísmics d’alta resolució ha permès el reconeixement de tres unitats 

sedimentàries neògenes (Miocè, Pliocè i Quaternari) que es situen sobre un basament 

acústic pre-neogen (Paleozoic o Mesozoic); i la identificació de certes estructures 

morfològiques que han estat descrites.  

3. El paleo-canyó va ser format fa uns 5,6 Ma, durant la crisis de salinitat messiniana, 

quan el nivell del mar va caure de forma dramàtica i que va exposar el terreny a 

l’erosió subaèria, contribuint a l’excavació accentuada de les valls fluvials. L’actuació 

simultània d’un sistema de falles orientat nordoest-sudest va acabar de formar el 

relleu del paleo-canyó.  

4. La dinàmica de sediments actuant al llarg de la història ha propiciat que el paleo-canyó 

de l’Escala passés de ser un canyó actiu a ser un canyó enterrat, completament 

reomplert per sediments. Aquest rebliment del canyó s’atribueix als canvis relatius del 

nivell de la Mar Mediterrània i al desguassat dels rius Muga, Fluvià i Ter molt a prop de 

la capçalera del paleo-canyó, que haurien contribuït al seu rebliment total amb la seva 

aportació de sediments quaternaris.  

5. Els processos que condicionen la morfologia i la dinàmica de sediments de la 

plataforma de Roses segueixen actius i continuaran produint canvis en aquesta zona. 

Els processos més rellevants són les corrents dinàmiques actuants al Marge Nord 

Català i els episodis puntuals de llevantades, que comporten una gran mobilització de 

sediments a la plataforma de Roses. 
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