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PRESENTACIÓ 

En l'actualitat, els problemes relacionats amb el medi ambient tenen un interès creixent, 

especialment en àrees amb importants contrasts climàtics i sotmeses a canvis en els usos del sòl, 

com són les conques de drenatge Mediterrànies. Aquests problemes necessiten solucions 

metodològiques adequades, recolzades en dissenys de recerca específics, basats en 

l'experimentació i en el treball de camp. En aquest sentit, encara són pocs els treballs en el nostre 

àmbit que, des de la Geografia Física, centren la seva atenció, per exemple, en l'estudi de la 

dinàmica hidrològica i els balanços de sediment en aquestes àrees. Des d'aquest punt de vista, 

l'estudi de la variabilitat espacial i temporal de fenòmens com el transport de sediment a partir 

dissenys instrumentals de camp, té, sens dubte, un gran interès científic, especialment en un medi 

com el nostre, i una aplicabilitat immediata i a llarg termini en nombroses obres civils. Cal 

impulsar, per això, la construcció d'una xarxa estable de control del transport de sediment en els 

nostres rius, paral·lela a la ja existent de control hidromètric. És fonamental, també, continuar i 

ampliar la formació de geògrafs especialistes en problemes mediambientals. Cal destacar, des 

d'aquest punt de vista, l'important paper que té el programa universitari d'intercanvi Erasmus, 

que ofereix la possibilitat als nostres estudiants de conèixer departaments de geografia de 

diferents universitats europees amb línies d'investigació en geografia física en camps tant diversos 

del medi ambient com la geomorfologia fluvial, la hidrologia, l'estudi dels sòls i l'avaluació dels 

processos erosius, etc.  

La Geografia Física és una ciència que, en el nostre país, està trobant el seu lloc dins el camp de 

les Ciències, aportant-hi la recerca de relacions entre fenòmens físics, entre aquests i l'home, i les 

repercussions que aquestes relacions tenen en els problemes mediambientals. En aquesta 

tendència cap a un enfortiment de la Geografia Física, mitjançant la seva relació amb l'àrea de 

ciències i amb les línies de recerca comunitat científica internacional, cal assenyalar el paper de la 

geomorfologia i, amb aquesta, de la celebració al nostre país, amb motiu de la Conferència 

Regional de la Unió Geogràfica Internacional a Barcelona el 1986, del Simpòsium sobre 'Processos 

geomorfològics en medis amb forts contrasts climàtics' de la COMTAG (Commission on 

Measurement, Theory and Application in Geomorphology), organitzat pel Departament de 

Geografia de la Universitat de Barcelona, com un punt de partida important en el rellançament 

dels estudis de Geografia Física, gràcies a l'apertura que això va representar, tant a nivell de 

corrents de pensament científic com a nivell de relacions amb la comunitat científica 

internacional. 

Les línies d'investigació que actualment s'estan desenvolupant des de la Geografia Física porten 

cap a un millor coneixement del medi i cap a una aplicabilitat social dels treballs geogràfics, en 

estreta col·laboració amb altres institucions, tant nacionals com internacionals. Els geògrafs 

realitzen, i el que és més important, ho fan en el marc de projectes finançats, anàlisis 

estratègiques sobre riscos i efectes dels canvis en els usos del sòl sobre l'erosió i desertificació del 

medi i sobre transport i deposició de material sòlid en conques Mediterrànies, sobre l'impacte de 

les crescudes i inundacions en relació a l'augment de la urbanització, sobre els efectes dels 

incendis forestals en la vegetació i en l'erosió del sòl, etc. Aquest estudis són plenament 

geogràfics ja que integren tant els aspectes diferents del medi físic, com són la hidrologia, la 

geomorfologia i l'edafologia, com els aspectes humans i regionals de la geografia, i tenen en 



 
 

 

 

compte tant els impactes humans i socioeconòmics sobre el medi com les polítiques 

mediambientals aplicades.  

L'estudi que aquí presentem segueix un esquema similar a l'utilitzat en departaments de 

Geografia Física de moltes universitats europees. S'ha portat a terme a partir d'un model 

conceptual de relacions geomorfològiques de la conca objecte d'estudi, i sobre un disseny 

metodològic de caràcter instrumental enfocat en l'obtenció de dades de camp. En el marc d'un 

model teòric ja existent, i partint d'unes hipòtesis i uns objectius de treball, s'ha intentat arribar a 

unes conclusions a través de l'anàlisi dels resultats obtinguts. Continua, per tant, la línia de treball 

de recents tesis doctorals presentades en aquest departament en el camp de la geomorfologia i 

l'estudi dels processos erosius en els vessants (Soler, 1991) i la hidrologia i els balanços de 

sediment (Llorens, 1991). S'ha ressentit encara de mancances diverses, especialment des del punt 

de vista de la infraestructura i els mitjans tècnics disponibles per a la investigació, la qual cosa ha 

obligat a recórrer tant a la recerca de suport tècnic en universitats estrangeres com a la utilització 

d'instruments de mesura de fabricació casolana. El nou Pla d'Estudis i els mitjans que s'estan 

invertint en el seu desenvolupament donen peu, no obstant, a mirar el futur amb optimisme. 

  



 
 

 

 

                                              CAPÍTOL 1 

                             INTRODUCCIÓ 



Capítol 1 - Introducció 

- 18 - 
 

1.1. ESTAT DE LA QUESTIÓ 

1.1.1. El balanç de sediment com a estudi integral d'una conca de drenatge 

Les conques de drenatge són unitats geogràfiques clarament identificables alhora que sistemes 

oberts definibles en termes d'entrades i sortides d'energia. Cada conca de drenatge està 

delimitada per una divisió topogràfica que l'aïlla de les conques veïnes, essent les úniques 

interaccions entre elles la migració d'espècies animals i, en algunes ocasions, transferències 

hídriques de tipus subterrani (Petts & Foster, 1985). Definides com a sistemes de procés-resposta 

(Chorley & Kennedy, 1971), les conques presenten tres característiques fonamentals: a) la seva 

operativitat està controlada per la magnitud i la freqüència de les entrades, b) els canvis en la 

morfologia i funcionalitat del sistema poden succeir si les entrades canvien o si hi ha una 

degradació interna del sistema i, c) hi ha una autoregulació per a crear un estat d'equilibri entre 

formes i processos. La conca és, doncs, un sistema fràgil, essent-ne el subsistema fluvial una part 

particularment sensible. Una gestió acurada dels seus recursos pot assegurar-ne un funcionament 

profitós i equilibrat. 

Els diferents enfocaments existents en l'estudi de conques de drenatge han estat anomenats i 

descrits per Llorens (1991). Aquests enfocaments són: a) hidroecològic, que té com a objectiu 

l'estudi del comportament de l’ecosistema i que està basat en la formulació de balanços de 

nutrients, b) hidro-geomorfològic, que posa l’èmfasi en l'estudi de la resposta hidrològica de la 

conca i de la dinàmica de sediments lligada a aquesta resposta i c) geomorfològic, que s'interessa 

per l'estudi de l'evolució geomorfològica de la conca de drenatge. 

L'enfocament geomorfològic posa l’èmfasi, fonamentalment, en tres aspectes: a) la definició de la 

importància dels diferents processos erosius i de transferència de sediments dins d'una conca de 

drenatge, b) l'establiment i caracterització de les fonts de sediment en la conca i, c) l'avaluació de 

les sortides de sediment de la conca. Aquests tres objectius s'integren en la construcció d'un 

balanç de sediment de la conca objecte d'estudi. 

Dietrich & Dunne (1978) van ser els primers autors que van definir i aplicar de manera global i 

sistemàtica el concepte de balanç de sediment en l'estudi integral dels processos geomorfològics 

en conques de drenatge. A partir del seu treball i dels publicats posteriorment per Swanson & 

Friedriksen (1982) i Dietrich et al. (1982), es pot definir un balanç de sediment d'una conca de 

drenatge com la simplificació conceptual de la interacció entre processos geomorfològics que 

transporten el sediment, a partir de la meteorització de la roca i al llarg del vessants i de la xarxa 

de drenatge, fora de la conca. Un balanç de sediment implica, doncs, una descripció quantitativa 

de les taxes de producció, transport i emmagatzematge del sediment en la conca. El control dels 

processos de transferència i transport de totes les partícules en una conca de drenatge és 

impossible, i el temps de retorn i l'evolució de molts dels processos geomorfològics que hi tenen 

lloc excedeixen amb escreix la vida de l'investigador. Tots aquests obstacles condueixen al 

desenvolupament de models conceptuals de generació i transferència de sediment que serveixen 

per a orientar els programes de mesures de camp. Aquesta estructura de treball és molt valuosa a 

l'hora de: a) prendre decisions sobre els punts de mesura i presa de mostres més representatius, 

b) extrapolar les dades a les parts de la conca no controlades i, c) mesurar transport de material al 

llarg de la xarxa de drenatge. Per tant, és essencial, abans que el programa de mesures i control es 

posi en marxa, reconèixer i estimar quantitativament els processos més importants en la 
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generació i transport de sediment en la conca estudiada, com per exemple, els processos erosius 

dominants als vessants, la dinàmica fluvial, etc. 

Des de principis dels anys seixanta, s'han portat a terme programes de mesura i control dels 

processos geomorfològics en el marc de la construcció de balanços de sediment en diferents 

àrees i amb diferents propòsits: a) determinar la importància relativa dels episodis d'alta 

magnitud i baixa freqüència en conques de drenatge (Rapp 1960, Schick 1977, Kelsey 1980, Lehre 

1982), b) definir els efectes geomorfològics dels canvis en el clima (Leopold et al., 1966), c) 

conèixer les taxes d'eficiència dels processos geomorfològics actuants i la seva relació amb 

l'evolució i formes del relleu passades i actuals (Slaymaker, 1972), d) examinar canvis en les 

propietats del sòl, el moviment i la residència del sediment en conques de drenatge (Dietrich & 

Dunne, 1978), e) analitzar els efectes de la gestió de les conques sobre l'erosió del sòl, producció 

de sediment i qualitat de l'aigua (Madej 1982, Smith & Hicks 1982, Trimble 1983) i, f) definir el 

paper de les fonts de sediment i les àrees de contribució parcial en els balanços de sediment 

(Campbell, 1985). 

En el cas de la Península Ibèrica, i des de diferents enfocaments i propostes metodològiques, 

s'han realitzat fins a l'actualitat treballs en conques experimentals i instrumentades de control: a) 

partint d'un enfocament hidroecològic cal assenyalar els treballs de Escarré et al. (1986) i Piñol 

(1991) a la Serra de Prades, i els d'Àvila (1987), Àvila & Rodà (1985, 1988), Terradas & Rodà 

(1988), i Belillas & Rodà (1991) al Montseny i, b) a partir d'un plantejament hidro-geomorfològic 

de la dinàmica del sediment en conques de drenatge,  trobem els treballs de Díez et al. (1989) al 

Pirineu Central i Gallart (1991) i Llorens (1991) a l'Alt Llobregat. 

 

1.1.2. Dinàmica fluvial i transport de sediment 

Una part fonamental en l'estudi integral d'una conca de drenatge des del punt de vista 

geomorfològic és la investigació de la dinàmica fluvial i el moviment, transport i producció de 

sediment en la conca. Aquest enfocament pot presentar-se integrat en la construcció d'un balanç 

de sediment, com és el cas d'aquest treball, o com a objectiu del treball per si mateix. 

Cal assenyalar, en primer lloc, que les dues variables més importants que controlen la producció 

de sediment d'una conca són, per una part el tipus de roca i el seu grau de meteorització, i per 

l'altre, la quantitat, distribució i intensitat de les precipitacions, la seva distribució, l'escolament i 

la seva  magnitud i freqüència. Aquests factors controlen quin tipus de material surt de la conca, 

quina quantitat en surt, quan surt i de quina manera aquest material és transportat. La 

quantificació del material transportat en els sistemes fluvials es basa fonamentalment en les 

mesures de camp i també en estimacions fetes a partir de fórmules empíriques i/o teòriques 

desenvolupades, en la seva major part, en canals de laboratori. 

La càrrega total de sediment es defineix com la quantitat total de material dissolt i sòlid que passa 

a través d'una secció de riu determinada. D'acord amb Shen & Julien (1993), i depenent de la 

interpretació que es faci de les observacions de camp, la càrrega total de material sòlid es pot 

subdividir en les següents categories: a) segons el mecanisme de moviment de les partícules en el 

canal fluvial, es pot dividir en càrrega de fons i material en suspensió; b) d'acord amb les 
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disponibilitats de presa de mostres es pot distingir entre sediment mostrejat i sediment no 

mostrejat i, c) segons el mètode de càlcul es pot dividir en: 1) càrrega total de sediment (material 

de rentat dels vessants i material provinent del llit del riu), 2) càrrega de material del llit (en 

suspensió i de fons) i, 3) material en suspensió (material de rentat dels vessants i material en 

suspensió provinent del llit del riu). 

En el camp del transport de material dissolt els treballs de Walling (1974, 1977) i Walling & Webb 

(1980) són pioners a Anglaterra en mesures i control de camp en estacions hidromètriques. Cal 

anomenar, també, els treballs de Verstraten (1977) sobre erosió i producció de material dissolt, i 

els de Zeman & Slaymaker (1985), Smith & Dunne (1977), Farley & Werritty (1989), i Probst et al. 

(1992) sobre balanços hidroquímics.  

A l'àrea del Montseny cal assenyalar els treballs de Rodà (1983), Àvila (1984), Àvila & Rodà (1988) 

i Piñol et al. (1992), sobre transport de material dissolt i balanços de nutrients en conques 

silicatades, i els treballs de Sala & Wheeler (1988) sobre variabilitat del transport de soluts i 

sediment a la conca de la Tordera. 

Donat que el transport de material sòlid, especialment com a càrrega de fons, és el tema central 

dins del balanç de sediment que presentem en aquest treball, aprofundirem tot seguit en els 

estudis que s'han fet fins ara i en l'estat actual de la qüestió. 

Tal i com ja hem assenyalat, el sediment en els rius pot ser classificat en funció dels seus orígens i 

el mode en que es transportat. El transport de material fi es refereix al material de rentat 

subministrat pel sòl i sobretot per l'erosió dels marges del canal. Aquest material es transportat 

principalment en suspensió. En el camp del transport sòlid en suspensió, i dins del camp de la 

geomorfologia, els treballs pioners van ser els realitzats per Leopold & Maddock (1953), Douglas 

(1967), Emmett (1970), Hall (1971), Carson et al. (1973). Cal anomenar, així mateix, els treballs de 

Walling (1974 i 1984) a partir de mesures continues directes o indirectes del transport de 

sediment en suspensió. 

El transport de material com a càrrega de fons es refereix a aquella proporció del sediment que 

inclou totes les classes de material que es troben en el llit del riu, i que són transportades per 

saltació o rodament pel flux d'aigua. Per una banda, i donades les dificultats a l'hora de mesurar 

d'aquest tipus de transport en el camp, la quantificació del transport de càrrega de fons s'ha 

realitzat habitualment mitjançant l'aplicació de fórmules de transport de sediment, 

desenvolupades sobre diferents aproximacions empíriques i teòriques. D'acord amb la 

categorització realitzada per Dryer (1986) cal assenyalar diferents tipus de models que prediuen el 

transport de fons: a) empírics, com els desenvolupats per du Boys (1879) i Meyer-Peter & Müller 

(1948), b) teòrics, com els d'Einstein (1950) i Bagnold (1986) i, c) dimensionals, com els 

d'Engelund & Hansen (1967) i van Rijn (1984). Per altra banda, les mesures de camp de la càrrega 

de fons es basen en tècniques de medició i control, tals com el mostrejador Helley-Smith (Helley 

& Smith 1971, Emmett 1979), les cadenes magnetitzades (Leopold & Emmett 1976, Hassan 1990), 

els traçadors actius i passius (Ergenzinger et al., 1989) i els sistemes de trampes (Schick & Hassan, 

1984). L'estudi dels processos que controlen el transport de càrrega de fons en relació a la 

morfologia fluvial (Parker 1980, Ferguson & Werritty 1983) i el control de les variacions de la 

topografia del llit durant les crescudes (Ergenzinger, 1992), han assolit un notable 
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desenvolupament. El control del moviment i del cabal de material sòlid s'ha realitzat, fins el 

moment, en intervals no inferiors a alguns minuts, amb alguns intents recents de mesura continua 

(Laronne et al., 1992). Cal fer esment, així mateix, en el camp de l'estudi de l'inici de moviment de 

les partícules, competència del flux i transport de fons, dels treballs de Baker i Ritter (1975), 

Parker (1980) i Andrews (1983). Particularment, en el camp de la dinàmica i el transport de sorres 

i graves fines cal destacar els treballs d'Andrews (1981), Dietrich & Smith (1984), i Gomez et al. 

(1989 i 1990). 

Els treballs sobre transport de càrrega de fons en l'àrea Mediterrània són escassos. Cal fer, però, 

una excepció en el cas dels estudis fets en àrees semiàrides a Israel: Inbar & Schick (1979), Schick 

& Hassan (1984), Hassan (1988) i Laronne et al., (1992) en són alguns dels més destacats. A Itàlia 

cal destacar els treballs de Billi (1989) sobre caracterització del material dels llits fluvials. A 

Catalunya cal assenyalar els treballs desenvolupats a l'Alt Llobregat per Balasch et al. (1992) i a la 

riera de les Arenes per Martín et al., (1993). A Espanya cal anomenar els estudis realitzats al 

Pirineu Central per Martínez & García (1993). 
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1.2. HIPÒTESIS I OBJECTIUS DEL TREBALL 

1.2.1. Hipòtesis de treball 

A causa del clima temperat i plujós de la riera d'Arbúcies, hem d'esperar un alt grau de 

meteorització química de la granodiorita, que és el material que forma el 75 % del substrat rocós 

de la conca. Aquest fet suggereix que, com en molts altres indrets de la terra, el transport en 

dissolució ha de ser el procés d'erosió més important dins de la producció global de sediment 

d'aquesta conca. No obstant, la meteorització no només allibera ions, sinó que, al produir una 

disgregació de la roca, deixa un important residu de material fi i sorrenc preparat per a ser 

transportat. A més, l'acció del clima periglacial quaternari en aquesta àrea de muntanya va 

produir una forta disgregació granular. Això doncs, podem pensar que el material sorrenc podria 

arribar a constituir una part molt important del total de càrrega de material exportada de la 

conca. 

Per altra banda, donat que els vessants presenten una extensa cobertura vegetal i que l'acció 

antròpica esta limitada a una controlada explotació forestal i a petites àrees dedicades a 

l'agricultura, s'ha de preveure que l'existència de grans àrees amb material disponible per a l'acció 

erosiva de l'aigua és poc important i, per tant, la contribució dels vessants al balanç de sediment 

de la conca és escassa. Cal esperar, doncs, que i) la dinàmica fluvial sigui el procés geomorfològic 

més efectiu a la conca, i ii) el llit del riu sigui la principal font de sediment de tota la conca. De fet, 

la mobilitat de sorres en el llit del riu s'observa clarament, fins i tot amb cabals baixos.  

Les preguntes que ens hem plantejat són doncs:  

a) quina és la contribució de les sorres del llit a la producció global de sediment de la conca  

i,  

b) quina és la variabilitat espacial i temporal d'aquesta contribució. 
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1.2.2. Objectius de l'estudi 

El principal objectiu d'aquest treball és construir un balanç de sediment d'una conca granítica 

mediterrània, la conca de la riera d'Arbúcies, posant l'èmfasi en: a) el paper de la càrrega de fons 

sorrenca dins del balanç i b) les variacions de la magnitud i freqüència d'aquest tipus de transport 

de sediment. Per assolir aquests objectius, cal mesurar la càrrega de material dissolt, la de 

sediment en suspensió i la càrrega de fons. L'estudi de la càrrega de fons és un tema encara poc 

tractat en geomorfologia fluvial i no ha estat fins ara sistemàticament mesurada en la major part 

conques de drenatge Mediterrànies. A pesar dels problemes que comporta la seva mesura, s'ha 

introduït dins d'aquest projecte com a nou component en la investigació del transport de 

sediment. El treball més important es centrarà en:  

1. L'avaluació de la producció anual de sediment de la conca de i l'explicació de les variacions en 

el transport de sediment, especialment en funció de les crescudes i la geometria hidràulica del 

canal 

2. La localització, descripció i quantificació de les fonts de sediment i la seva contribució a la 

producció total de sediment. Dins d'aquest apartat s’avaluaran: 

- El paper del llit del riu com a font de sediment 

- Les aportacions dels vessants 

- Les entrades no naturals en la conca, especialment entrades provinents de l'acció 

antròpica 

- El paper de les sals minerals dissoltes en l'aigua de pluja i la seva contribució en el balanç 

hidroquímic de la conca 

3. El càlcul del temps de residència aproximat del sediment en la conca, així com la valoració de 

quina és la importància del material emmagatzemat, especialment en el canal fluvial. 

4. L'anàlisi de les conseqüències geomorfològiques més destacades del transport de sediment, 

com ara taxes d'erosió i denudació i evolució de la xarxa de drenatge de la conca. 
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2.1. SITUACIÓ 

La conca de la riera d'Arbúcies està situada en la part nord de les Serralades Costeres Catalanes, 

té la seva capçalera en la Serralada Prelitoral i drena a la Depressió Prelitoral a l'alçada d'Hostalric 

(figura 2.1). La conca està situada a una distància de 75 km de Barcelona i a 25 km del mar 

Mediterrani. La riera d'Arbúcies és un dels afluents principals de la Tordera. Drena una superfície 

de 114 km2 i recull les aigües provinents dels vessants nord-orientals del Massís del Montseny i 

dels vessants meridionals del massís de Les Guilleries. A l'estació d'aforament nº56 (km 4 de la 

carretera d'Hostalric a Arbúcies), la conca té una superfície de 106 km2. L'elevació en aquest punt 

és de 90 metres s.n.m. Les principals elevacions que conformen els límits geogràfics de la conca 

són el Serrat de Malhivern (610 m s.n.m.) a l'est, Coll de n'Orri (284 m), Montsoriu (649 m) i 

Montfort (737 m) al sud, Coll Pregon (1430 m) a l'oest, i Serrat de Matamala (1016 m) al nord.  

 

Figura 2.1. Situació de la conca de la riera d'Arbúcies 
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2.2. GEOLOGIA I LITOLOGIA 

La Serralada Costera Catalana s’estén al llarg de la costa catalana en direcció sudoest-nordest. Al 

sud limita amb la Serralada Ibèrica, mentre que el nord està conectada amb el Pirineu oriental. 

Per tant, forma una barrera de 250 km de llarg per 30 km d'ample entre la costa i l'interior, aillant 

la Depressió de l'Ebre del mar Mediterrani, tot i que no és excessivament elevada, ample ni 

continua. La geologia i la litologia de les Serralades Costeres Catalanes ha estat objecte de gran 

nombre d'estudis (Schriel 1929, Ashauer & Teichmüller 1946, Llopis 1947, Solé Sabarís 1937, Van 

der Sijp 1951, Viladevall, 1978) i de treballs de síntesis (Solé Sabarís 1972, Julivert 1977).  

La historia geològica de la regió Montseny-Guilleries, situada en la part nord de la Serralada 

Costera Catalana, comença amb la sedimentació de materials argilosos i quercites durant el 

Càmbric i el Silúric inferior. Després de la deposició de materials carbonífers, la regió va quedar 

sotmesa a la fase astúrica de l'orogènesi varisca o herciniana (Van der Sijp, 1951). L'estructura 

resultant dels moviment hercinians és la conseqüència de la combinació dels següents processos: 

metamorfisme regional, fases de deformació i intrusió granítica post-tectònica i metamorfisme de 

contacte. Tot el conjunt es troba afectat per una massa intrusiva àcida de tipus granític i de 

marcat caràcter post-tectònic, el que motiva una falta de continuïtat en els afloraments així com 

una gran complexitat estructural. Durant la tectònica herciniana es va produir la intrusió dels 

leucogranits en els esquistos, formant petits afloraments especialment en les Guilleries. El 

desenvolupament de les fil·lites, gneis i marbres van ser també resultat de l'orogènesi. Al final de 

l'orogènesi herciniana es va produir la intrusió d'una gran massa granítica, principalment a través 

de les escletxes dels esquists. En el massís del Montseny la intrusió va afectar els materials 

paleozoics a causa d'un intens metamorfisme de contacte.  

El massís hercinià va constituir des de el Carbonífer mitjà fins a l’Eocè una àrea emergida entre els 

mars mesozoics que s’estenien al sud de l'actual Barcelona i fins al geosinclinal pirenaic. A finals 

de l’Eocè té lloc la primera orogènesi alpina (fase compressiva pirenaica), que ha condicionat 

principalment i per mitjà de la fracturació les unitats geològiques que s'observen actualment. La 

reactivació de les falles herc iniqües de direcció NE-SO, NO-SE i E-O, així com la neoformació de 

fractures segons la direcció NO-SE van donar lloc, mitjançant el compartiment en blocs, a una 

estructura germànica originant la Depressió del Vallès i les Serralades Litoral i Prelitoral (Igme, 

1983). 

Durant el Miocè es va instal·lar un règim continental de tipus fluvial, omplint-se la Depressió del 

Vallès amb dipòsits torrencials tipus colada al·luvial alhora que tenien lloc una sèrie de moviments 

que afectaven aquests materials. Paral·lelament  i com a conseqüència d'una activitat tectònica 

de fracturació, es manifesta en diferents punts un vulcanisme de tipus basàltic, com per exemple 

a Hostalric (Igme, 1983). 

El Quaternari esdevé un període d'estabilitat tant tectònica com volcànica, essent aleshores  quan 

es comença el modelat del relleu. Les condicions climàtiques i la presència del massís del 

Montseny donen lloc a la formació d'importants dipòsits tipus col·luvió i cons de dejecció, així 

com de depòsits periglacials. Paral·lelament té lloc l'encaixament de la xarxa fluvial, aprofitant les 

discontinuïtats existents. Finalment durant l'Holocè el relleu i la xarxa hidrogràfica queden 

definitivament configurats (Igme, 1983). 
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La majoria de les roques plutòniques trobades a la regió Arbúcies-Sant Hilari, l'àrea de contribució 

de capçalera de la conca d'Arbúcies, són granits (figura 2.2). Aquestes roques són holocristal·lines 

i estan compostes de quars, feldspats, biotita i moscovita. Els principals tipus són: les 

granodiorites, que ocupen la major part de l’àrea, i els leucogranits que es troben en àrees 

reduïdes de la conca (Viladevall, 1978). 

La granodiorita és la roca que forma la part més important de les roques plutòniques en aquesta 

regió, ocupant el 70% de la superfície de la riera d'Arbúcies. Està principalment composta per 

quars, biotita (rica en magnesi algunes vegades alterada a clorita) i feldspats potàssics entre altres 

components minoritaris (Viladevall, 1978). La granodiorita és inequigranular de gra mig (>4 mm) 

amb un contingut important de minerals foscos. El diàmetre mig dels cristalls és de 0,5 mm. Les 

plagiòclasis sovint mostres zones cristal·lines (20 a 40% d'anortita). El nucli sempre té el contingut 

més alt d'anortita. La biotita ha estat observada en cristalls de fins a 2 mm. La composició química 

de la granodiorita pot variar lleugerament d'un punt a un altre, essent-ne la composició mitjana: 

SiO2 69,1% i Al2O3 14,74% com a components majoritaris, seguits per altres elements com: K2O 

4,3%, Na2O 3,5%, Fe2O3 3,3%, CaO2,8%, MgO 1,1% i TiO2 0,4% (Viladevall, 1978). Al llarg de grans 

àrees aquesta roca ha estat intensament meteoritzada. La regolita és sorrenca amb un petit 

percentatge de llims, argiles i algunes graves (Sala, 1983). En el massís prop de Santa Fe i en la 

part oest de la conca, s'han trobat alguns afloraments de granodiorita de gra fi. El límit respecte 

als leucogranits propers no és gaire clar. Ambdues roques són equigranulars, de gra fi, en 

comparació amb les granodiorites de la resta de l'àrea. A més a més entre Santa Fe i Viladrau es 

trobat sovint petites inclusions de fragments de roques antigues en roca més jove. A la part est de 

la conca aquestes inclusions són escasses. Finalment cal assenyalar que la granodiorita de l'àrea 

de Sant Hilari és una granodiorita de gra groller (San Miguel, 1936). 

Els leucogranits es troben al 10% de la superfície de la conca, sovint amb una transició gradual cap 

a la granodiorita. Grans bosses de leucogranits de gra fi formen dos afloraments no gaire ben 

delimitats, un prop de Santa Fe i l'altre a l'oest d'Arbúcies. L'estructura dels leucogranits de gra fi 

no és gaire variable, fet que afavoreix la seva resistència al meteorització. Les masses de 

leucogranits tenen una estructura equigranular essent el diàmetre mig dels grans de 0,4 mm; els 

cristalls no sobrepassen els 2 mm (Van der Sijp, 1951). 

També hi han àrees de esquistos i mica-esquistos (5%), gneis (5%) i petites àrees de marbres 

(<1%), totes elles a la part baixa de la conca. Esquistos i mica-esquistos es troben sovint afectats 

per intrusions granítiques. Els esquistos estan principalment compostos per quars, clorita, 

moscovita i feldspats. Gneis A o de Montsoriu-Arbúcies és ric en feldspat potàssic de gra mig. 

Aquets gneis quars-feldspàtic està compost sobretot per quars, feldspat potàssic i biotita. Tenen 

un color bastant clar i es poden observar molt bé a l'àrea del Castell de Montsoriu. Les àrees de 

marbres estan present en els vessants meridionals del massís del Montseny, especialment en la 

part alta de la conca de Breda.  Es tracta de roques calcàries massives, sense una estratificació 

ben definida, que han sofert un fort efecte tèrmic provocat per la intrusió de la massa granítica en 

contacte. Petrogràficament es tracta de minerals carbonatats amb textura granoblàstica (Igme, 

1983). 
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Aplites i dics de granits de colors clars es troben en tota la regió. Normalment les aplites es troben 

disposades en deu capes o més, primes (> 40 cm), de gra fi i amb biotita o moscovita. Els materials 

porfírics formen la majoria de dics en aquesta àrea. Aquests dics són verticals, rectes i sovint 

presenten un gruix considerable (> 15 m). Ocasionalment es poden seguir al llarg d'alguns 

quilòmetres. A causa de la meteorització diferencial en relació als granits propers, sovint formen 

l'espinada dels turons més elevats (Van der Sijp, 1951). Pel que fa a la distribució d'aquests dics, 

n´hi molts més en la part nord de la conca que a la part sud.  

0              1               2              3 km 

 

Figura 2.2. Esquema litològic de la conca d'Arbúcies 
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2.3. GEOMORFOLOGIA 

En aquest apartat hem fet un resum del estudi geomorfològic de la conca de la Tordera realitzat 

per Sala (1979), posant l’èmfasi en les característiques geomorfològiques més destacades 

corresponents a la subconca de la riera d'Arbúcies. 

En molts sectors del massís prelitoral s'observa una notable quantitat de formacions superficials, 

així com de formes lligades als processos que van determinar la seva mobilització. Els efectes de 

les condicions climàtiques quaternàries periglacials en moltes formes i materials associats han 

estat plenament demostrats per Llobet (1975). En el sector granític del Montseny, els testimonis 

dels processos periglacials pleistocens decreixen respecte a l'àrea de fil·lites, encara que es 

mantenen en altituds de 1000 a 500 m. La microfracturació, que en el sector de fil·lites va donar 

lloc a grèzes d'escolament difús, en l'àrea granítica va donar lloc a una desagregació granular, i per 

tant, a sorres que poden ser arrossegades fàcilment cap als cursos fluvials; la menor proporció 

d'argiles en la meteorització química del granit, és també un factor desfavorable a la retenció 

d'aquest dipòsits sorrencs en els vessants. El gruix de granit meteoritzat pot arribar en punts de la 

conca fins als 22 m de fondària i consisteix bàsicament en còdols i material sorrenc (Cervera, 

1986). Les formes més generalitzades en la part granítica del massís, a més a més de la incisió 

fluvial que arriba gairebé a la capçalera, són: 

 - Aflorament rocosos 

 - Convexitats d'acumulació amb materials grollers 

 - Solifluxió discontinua preservada en les concavitats 

 

El context hidrològic de les conques que drenen els massís del Montseny, entre elles la conca de 

la riera d'Arbúcies, reflecteixen un alt potencial per al transport de materials. Les capçaleres 

d'aquestes conques, especialment les del sector de fil·lites, tenen importants quantitats de 

derrubis producte de la meteorització actual i passada. Els dipòsits al·luvials reflecteixen diferents 

fases d'excavació i sedimentació. En el cas de la riera d'Arbúcies, es poden distingir bàsicament 

dos grups de nivells al·luvials: a) nivell 3, el de major extensió, situat a 20-25 metres sobre els curs 

actual i amb una potència superior a 3 metres. La dinàmica que indiquen aquests dipòsits, per la 

seva textura i estructura és de tipus marcadament torrencial. La seva extensió reflexa tant la 

intensitat i duració de la fase de sedimentació com la resistència a l'excavació posterior, 

resistència que pot esser deguda no només al calibre i potència dels al·luvions sinó a la menor 

intensitat i duració de la fase d'incisió. La mida i abundància dels materials impliquen uns 

processos importants de meteorització i mobilització en els vessants. Cronològicament aquest 

nivell es correspon bé amb les característiques del període Tensiftien (Riss) tal i com el descriuen 

Raynal & Tricart (1963), b) nivell 2, situat entre 8 i 15 metres sobre el curs actual, al llarg del qual 

forma bandes estretes i discontinues. Està parcialment encaixat en el nivell superior, 

especialment aigües avall en la conca. Aquesta formació està constituïda per materials menys 

grollers que l'anterior, la matriu és relativament abundant i la consolidació i del conjunt és força 

dèbil. Aquests trets i la seva posició indueixen a atribuir-los al període Soltanien (Würm) que 

Raynal & Tricart (1963) defineixen com menys fred i torrencial que l'anterior, el que explicaria el 

poc desenvolupament d'aquest dipòsit i la seva dèbil incisió i expansió en el nivell anterior i c) 
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nivell 1, situat a 2-4 metres sobre el canal actual. És poc significatiu en aquesta vall, essent la seva 

presència puntual i encaixada en el nivell superior. 

La conca d'Arbúcies presenta una densitat de drenatge alta i ben desenvolupada, que afavoreix 

una producció important de sediment amb un caràcter poc torrencial. El pendent mig del canal 

principal és del 5%, essent un 27% a la capçalera i una mitjana del 2% en la part baixa de la conca. 

La densitat de drenatge reflexa les condicions ambientals passades i actuals: control climàtic, 

característiques topogràfiques de la conca, condicions litològiques, sòl i cobertura vegetal. En 

aquest cas, el drenatge d'aigua constant determina també les condicions dinàmiques de la conca 

des del punt de vista geomorfològic. La xarxa de drenatge ha estat determinada a partir de les 

corbes de nivell (cursos permanents, semipermanents i d'incisió, amb ordre 4 del canal principal 

(Strahler, 1952) sobre el mapa topogràfic 1:25000 (Horton 1932, Gregory 1966). Les dades de 

densitat de drenatge són les següents: 

 - Densitat de drenatge en cursos permanents: 1,7 km km-2 

 - Densitat de drenatge global: 11,5 km km-2 

 

Assenyalar com a conclusió que els trets generals de la conca de la Tordera estan fortament lligats 

a la seva estructura lítica i tectònica. L'estructura lítica és, però, la que té una influència més 

decisiva en els trets del modelat dintre de l'àmbit de la conca, a causa de la diversa residència als 

processos exògens de les diverses roques que la constitueixen. Això influeix de manera essencial 

en la forma i el pendent de cadascuna de les subconques, en la seva producció de derrubis i 

d’al·luvions en les valls. El cas d'Arbúcies és especialment significatiu donades, a més, les 

condicions hídriques actuals que afavoreixen el transport de sediment per una banda, i la 

cobertura vegetal continua que assegura una gran estabilitat dels vessants, per l'altre. 
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2.4. CLIMA 

El clima de la conca d'Arbúcies es pot classificar com a Mediterrani humit (Javier Martín Vide, 

com. pers.). Els trets essencials del clima Mediterrani de la conca queden reflectits per la 

distribució pluviomètrica anual (taula 2.1), amb uns estius secs i uns màxims de precipitació anual 

a la tardor i a la primavera. Aquest a influència Mediterrània es veu però, moderada per l’altitud 

mitjana de la conca (650 metres s.n.m.). Els períodes secs al llarg de l'any en la part mitja i alta del 

massís del Montseny queden reduïts a algunes setmanes durant el mes de juliol. L’altitud 

determina una reducció de les temperatures i un increment de la precipitació, comparat amb les 

conques veïnes. Les precipitacions es produeixen normalment com a conseqüència de les masses 

d'aire humit que bufen sobre els vessants orientals del massís i també a causa de freqüents 

tempestes estiuenques. 

La sèrie pluviomètrica de la conca de la riera d'Arbúcies (Instituto Nacional Meteorología, 1970-

1980) mostra una alta variabilitat interanual (coeficient de variació del 30,6%) i una alta 

variabilitat mensual (taula 2.1). La precipitació mitjana anual és de 976,1 mm amb una desviació 

estàndard de 301,7 mm. La distribució mensual de la precipitació (taula 2.1) i (figura 2.3) està 

caracteritzada per uns mesos humits (desembre, octubre, setembre, maig i gener amb una 

precipitació mitjana superior a 100 mm), i per uns mesos secs (novembre, febrer, juny i juliol, amb 

una precipitació mitjana inferior a 65 mm). Aquest fet, a més a més de les freqüents tempestes 

estiuenques que es produeixen les darreres setmanes del mes d'agost (convectives), posa en 

evidència el caràcter sub-Mediterrani del clima d'aquesta conca, encara que amb alguns trets 

peculiars: per una banda, els màxims anuals de precipitació es produeixen al final de la tardor 

(desembre) i, per altra banda, la quantitat de precipitació és molt similar a la tardor (88,7 mm de 

mitjana mensual) que a la primavera (87,0 mm de mitjana mensual). La precipitació mitjana a 

l'hivern és de 77,5 mm i a l'estiu és de 76,0 mm. Això dona el següent ritme pluviomètric: Tardor 

(T) -Primavera (P) - Hivern (H) - Estiu (E), característic del vessant Mediterrani oriental (Martín 

Vide, 1985). Cal assenyalar, però, que la sèrie pluviomètrica és massa curta per prendre aquests 

trets com a definitius. No obstant, comparada amb les sèries més llargues enregistrades en 

conques properes, la sèrie pluviomètrica de la vil·la d'Arbúcies (1970-80) es podria qualificar de 

sèrie normal: 

a) Turó de l'Home:  

- Precipitació mitjana anual (1940-80): 1042 mm 

- Precipitació mitjana anual (1970-80): 1161 mm 

b) Sant Hilari Sacalm: 

- Precipitació mitjana anual (1968-1984): 918 mm 

- Precipitació mitjana anual (1970-1980): 882 mm  

A partir de les anàlisis de freqüències de les precipitacions mensuals podem destacar els següents 

fets: el 50% de les precipitacions mensuals que es produeixen durant febrer, juliol i novembre es 

troben per sota 30 mm; per altra banda, el 50% de les precipitacions mensuals de gener, març, 

abril, i juny estan per sota de 60 mm de precipitació. Pel que fa a agost i setembre el 50% de les 

precipitacions que es produeixen ho fan per sota dels 70 mm mensual. Només els mesos de maig, 
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octubre i desembre registren precipitacions mensuals iguals o superiors a 100 mm el 50% dels 

anys.  

Taula 2.1. Precipitació mensual a l'estació de la vil·la d'Arbúcies 1970-801 

  G F M A M J J A S O N D TOTAL 

1970 90,0 5,0 56,3 47,6 129,3 58,2 54,6 17,5 6,3 204,9 31,8 183,5 885,0 

1971 53,7 8,0 157,6 196,2 125,0 31,5 40,7 11,8 383,5 132,0 69,0 270,8 1479,8 

1972 138,3 115,6 108,9 123,0 164,0 106,6 15,4 11,7 161,3 106,7 37,9 73,1 1251,1 

1973 16,1 17,7 22,0 51,0 33,8 53,7 2,5 48,0 38,5 2,3 9,2 288,6 583,4 

1974 22,4 33,6 176,8 124,8 89,6 53,2 20,6 97,7 152,8 42,7 25,7 0,0 834,9 

1975 37,4 96,1 62,7 46,0 85,2 105,5 21,4 201,1 85,5 12,1 24,1 94,0 871,1 

1976 14,1 129,5 29,4 98,0 108,0 22,5 149,5 115,1 145,1 114,5 26,5 175,0 1127,2 

1977 145,0 14,0 31,0 60,5 280,5 96,3 186,5 72,6 55,0 226,5 66,2 188,0 1422,1 

1978 60,5 64,0 95,1 143,5 67,5 63,0 17,5 32,5 58,0 64,5 2,5 56,0 724,6 

1979 464,0 24,0 47,5 60,5 25,5 60,0 11,5 89,0 67,1 207,9 19,1 20,1 1096,2 

1980 35,0 74,9 42,3 42,5 135,5 43,0 31,5 32,0 22,3 42,0 0,0 55,0 556,0 

Mitjana 97,8 53,0 75,9 90,3 113,1 63,1 50,1 73,8 106,0 105,0 28,3 127,6 984,6 

2 130,0 45,3 52,3 48,4 66,7 27,1 57,7 52,4 100,9 76,7 21,6 94,2 301,2 

CV3 1,33 0,85 0,69 0,56 0,62 0,45 1,20 0,70 0,99 0,77 0,80 0,77 0,31 
1Dades de l'Instituto Nacional de Meteorología 
2Desviació estàndard 
3Coeficient de variació 

 

La sèrie de temperatures disponibles per a la vil·la d'Arbúcies (1970-80) dona una temperatura 

mitjana anual de 12,3ºC, amb una lleugera variació interanual (+0,5ºC). El mes més càlid és juliol 

amb una temperatura mitjana anual de 20,9ºC, mentre que el mes més fred és gener amb una 

temperatura de 5,3ºC. L’altitud determina que la temperatura mitjana anual a les parts altes del 

massís del Montseny no superi els 6,5ºC (Turó de l'Home, 1940-1980). 
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Figura 2.3. Precipitació mensual a l'estació pluviomètrica d'Arbúcies 1970-1980, 1991 i 1992 

Entre maig de 1991 i desembre de 1992 s'ha obtingut un registre pluviomètric a la vil·la 

d'Arbúcies, que és la base per: a) definir quins han estat els trets pluviomètrics principals durant el 

període d'estudi, b) caracteritzar aquest dos anys i conèixer, per tant, quina és la representativitat 

de les dades de transport de sediment obtingudes i c) establir les corresponents relacions amb 

l'escolament (capítol 4). 

Entre maig i desembre de 1991 la precipitació ha estat de 701,9 mm. Si tenim en compte que el 

pes mitjà de la precipitació entre maig i desembre és del 70% de la precipitació mitjana anual (a 

partir de les dades 1970-80 i 1992), podem estimar que la quantitat total de precipitació de 1991 

va estar al voltant dels 910 mm. La precipitació total anual registrada durant 1992 ha estat de 

947,2 mm. Han estat, per tant, dos anys mitjans des del punt de vista pluviomètric. 

Durant aquests dos anys la distribució de la precipitació (taula 2.2) ha seguit els trets generals 

descrits anteriorment: desembre ha estat el mes més plujós (206,4 mm de mitjana), seguit per 

gener (124,5 mm), octubre (100,6 mm), maig (98,2 mm) i setembre (82,5 mm). És interessant 

assenyalar l'excepcionalitat de la precipitació enregistrada el mes de juny de 1992 (172,6 mm 

quantitat que significa 3 vegades més que la mitjana mensual). Els mesos més secs han estat per 

aquest ordre: febrer (22,7 mm), novembre (31,5 mm), abril (40,3 mm), març (40,7 mm) i juliol 

(43,5 mm). 

Taula 2.2. Precipitació mensual i total anual a la vil·la d'Arbúcies 1991-1992 (*estimada) 

  G F M A M J J A S O N D TOTAL 

1991 
    

110,8 14,6 16,5 57,0 77,7 95,4 50,4 279,5 910,0* 

1992 124,8 22,7 40,7 40,3 85,6 172,6 70,5 50,7 87,4 105,8 12,7 133,4 947,2 

  

0

50

100

150

200

250

300

G F M A M J J A S O N D

P
(m

m
)

1970-1980

1991

1992



Capítol 2 – Descripció de l’àrea d’estudi 

- 35 - 
 

2.5. LES AIGÜES SUPERFICIALS 

El registre de cabals mitjans diaris obtingut a la sortida de la conca de la riera d'Arbúcies a 

l'Estació d'Aforament nº56 de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya, entre els anys 

1967 i 1992, és la base per a la caracterització hidromètrica de la riera. És important assenyalar la 

doble procedència de les dades de l'EA56: entre 1967 i 1983 les dades diàries són de lectura 

directa un cop al dia, mentre que entre 1983 i 1992 les dades diàries s'obtenen a partir dels 

limnigrames de l'estació. Les anàlisis estadístiques realitzades amb el programa HYDATA (veure 

metodologia), amb l'objectiu d'obtenir la Corba de Freqüències de Cabals i els principals índexs i 

estadístics hidrològics d'aquesta riera per al període 1967-1992, donen els següents resultats: 

Hi ha sempre un cabal continuo d'aigua excepte un 2% del temps, la qual cosa significa una 

mitjana de 6-7 dies de sequera anual (veure figura 2.4). El cabal mig anual és de 1,07 m3 s-1. 

Alguns cabals característics són: 

- El cabal que correspon al canal ple és de 3,6 a 4,1 m3 s-1 (igualat o superat el 3% del 

temps) 

- 1,8 m3 s-1 és el cabal que es igualat o superat el 10% del temps 

- 0,5 m3 s-1 és el cabal que és igualat o superat el 50% del temps 

- 0,1 m3 s-1 és el cabal que és igualat o superat el 90% del temps 

 

La aportació mitjana anual, expressada en mil·límetres sobre la superfície de la conca, és de 317,8 

amb una desviació estàndard de 285,3 mm. La contribució màxima anual durant el període de 

registre va tenir lloc l'any hidrològic de 1971-72 amb 1273,3 mm d'escolament en tota la conca, 

mentre que l'aportació més baixa va tenir lloc l'any 1975-76 amb 90,3 mm d'escolament sobre la 

superfície de la conca. L'any 1990-1991 va registrar una aportació hídrica de 225,1 mm sobre la 

conca, mentre que l'any 1991-1992 va tenir una aportació de 278,5 mm sobre la superfície de la 

conca. Donada la alta variabilitat de l'escolament anual en aquesta conca superior al 90% (capítol 

4), la variabilitat de l'escolament enregistrat durant el període d'estudi 1991 (-30%) i 1992 (-14%) 

respecte a la mitjana es pot qualificar de moderada, especialment pel que a l'enregistrat durant 

l'any 1992. 

La distribució mensual i estacional dels cabals es caracteritza per: a) un màxim mig  mensual al 

desembre amb un cabal mig de 2,3 m3 s-1, b) per un grup de mesos amb un cabal mig superior al 

cabal mig anual: novembre (1,29 m3 s-1), gener (1,23 m3 s-1), març (1,19 m3 s-1), abril (1,09 m3 s-1) i 

maig (1,16 m3 s-1) i c) per un grup de mesos amb un cabal inferior al cabal mig anual: juny (m3 s-1), 

setembre (0,73 m3 s-1), octubre (0,63 m3 s-1), juliol (0,41 m3 s-1), i agost (0,33 m3 s-1). 
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Figura 2.4. Corba de freqüències de Cabals (CFC) de la Riera d'Arbúcies, Estació d'Aforament nº56, 

1967-1992 

La tardor, amb un cabal mig de 1,41 m3 s-1 és l'estació més humida de l'any, seguida de l'hivern 

(1,24 m3 s-1), la primavera (0,99 m3 s-1) i l'estiu (0,45 m3 s-1). És posa de manifest doncs, 

l'estacionalitat de l'escolament a llarg de l'any, així com que la seva distribució és diferent a la de 

les precipitacions. Per exemple, i pel que fa a l'escolament l'hivern és la segona estació que més 

contribueix al flux total anual, mentre que és la tercera estació pel que fa a la quantitat total 

d'aigua rebuda en forma de pluja. 

Pel que fa als cabals màxim mitjans diaris ocorreguts entre 1967 i 1992 es distribueixen seguint el 

mateix rang d'ordre mensual que els cabals mitjans diaris. El 46% dels cabals màxims diaris es 

donen només durant dos mesos: desembre (32%) i febrer (14%), i el 82% d'aquests 

esdeveniments es produeixen durant sis mesos (desembre, febrer, gener, març, maig i 

novembre). Només dos mesos, agost i octubre no han registrat cabals màxims anuals durant el 

període de registre. 

S'ha analitzat el flux de base per al període d'estudi. El flux de base d'una conca és aquell cabal 

que subministra contínuament l'aqüífer local. Aquests són els resultats obtinguts per a la conca 

d'Arbúcies: el volum d'aigua mitjà escolat com a flux de base sobre la superfície de la conca és de 

141,1 mm/any mentre que el flux de base mitjà és de 0,6 m3 s-1 al llarg del període d'estudi. 

Per la gran importància que té en aquest treball, cal definir la secció transversal i el seu nivell del 

canal ple. La secció transversal aigües amunt de l'estació d'aforament, pot ser definida pels 

següents paràmetres (figura 2.5): 

- Amplada màxima en el nivell del canal ple: 7,0 m 

- Fondària màxima en el nivell del canal ple: 0,8 m 

- Fondària mitjana de la secció transversal: 0,51 m 

- Velocitat mitjana en el nivell del canal ple: 1,25 m s-1 
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- Cabal mig en el nivell del canal ple: 4,0 m3 s-1 

El nivell del canal ple ha estat estimat mitjançant perfils transversals i evidències físiques de camp, 

com per exemple límit inferior de la vegetació (Schumm, 1960). El nivell del canal ple també 

correspon amb la mínima relació amplada/fondària en aquesta secció (Wolman, 1955). 

 

Figura 2.5. Secció transversal aigües amunt de l’EA56, riera d'Arbúcies 
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2.6. SÒLS I VEGETACIÓ 

En aquest apartat hem fet un resum de la descripció i classificació dels sòls de la part nord-oest 

del massís del Montseny realitzada per Hereter (1981), en el treball sobre la matèria orgànica dels 

sòls d'aquesta regió. 

A partir de l'estudi de les característiques físico-químiques del sòl de l'àrea granítica del 

Montseny, aquest es pot classificar dins del grup dels sols bruns-àcids (oligotròfics) de la Classe VII 

(Sòls brunificats), Subclasse I (Sòls brunificats de climes temperats-humits), Grup VII (Sòls bruns), 

Subgrup 112 (sòls bru-àcid oligotròfic), de la Classificació Francesa de Sòls. Seguint la Classificació 

Americana aquests sòls es poden classificar com a Mollisols (Typic Haplaudolls), Inceptisols 

(Litihic/Umbric Dystrochrepts),  Entisols (Lithic Udorhents) i Entisols (Typic Udipsomments). 

Els perfils estudiats estan situats en l'àrea de granodiorites del Montseny. A pesar d'algunes 

diferències observades, els processos edàfics que hi concorren són molt similars: mobilització 

d'argiles i distribució del ferro i l'alumini. Les dades físico-químiques no mostren importants 

diferències entre els diferents perfils estudiats: pH moderadament àcid (no més alt de 5,5) i una 

textura areno-llimosa (figura 2.6) amb predominança de la fracció sorra grossa que s'explica per la 

natura de la roca mare i el seu grau d'alteració. Les variacions observades es deuen a condicions 

local diferents: topografia, fondària del perfil, orientació del vessant i vegetació. La fondària dels 

perfils varia entre 17 i 46 cm. 

Les similituds entre el tipus de fragmentació de la roca i la composició granulomètrica dels sòls és 

un símptoma de la poca evolució pedogenètica. No hi ha blocs i el percentatge de graves varia 

entre un 5% i un 30% depenent dels perfils. En els horitzons més profunds, hi ha l'alliberament de 

cations per l'alteració de les granodiorites riques en plagiòclasi, que tenen un contingut 

relativament alt en bases. Probablement es produeix una acumulació de cations per rentat en els 

nivells inferiors dels sòls. 

 

Figura 2.6. Distribució granulomètrica vertical d'un perfil de sòl bru-àcid de l'àrea del Montseny 

(d’Hereter, 1981). SG: Sorra Grossa; SF: Sorra Fina; A: Argiles; LLG: Llims Grollers; LLF: Llims Fins 
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La conca de la riera d'Arbúcies està coberta per vegetació en un 95,2% de la seva superfície (figura 

2.7). Hi ha una gran varietat de boscos i espècies d'arbres. Aquesta varietat està directament 

relacionada amb les diferències altitudinals i les condicions climàtiques de la conca. La vegetació 

del massís del Montseny, per la seva riquesa i varietat ha estat estudiada per diferents autors. La 

vegetació del Montseny es disposa en diferents pisos altitudinals. A continuació en descrivim els 

trets més generals: 

a) Alt Montseny (boreoalpí) 

- Nivell culminal del matollar de ginebró (Juniperion nanae). Es situa a les carenes i cims 

superiors als 1600-1700 metres, i és d'afinitat subalpina. Format per vegetació arbustiva i 

herbàcia que s’instal·la degut a les condicions climàtiques extremes. 

b) Montseny mig (eurosiberià) 

- Pis de la fageda (Luzulo-Fagetum + Helleboro-Fagetum) entre els 1000-1200 i els 1600 

metres. Aquest pis és molt característic del Montseny. Ocupa una gran àrea entre el Turó 

de Morou i el Collet de Santa Elena fins Sant Segimón. 

- Pis de la roureda acidòfila (Quercetum petraeae catalaunicum). Molt discontínua entre 

els 1000 i 1200 metres del vessant Oriental del massís. El roure acidòfil (Quercus petrae) 

ocupa superfícies molt reduïdes al límit entre els pisos de fageda i alzinar. 

- Pis de les rouredes neutrobasòfiles (Buxo-Quercetum pubescentis + Aceri-Quercetum 

petraeae). Aquesta comunitat ocupa sector nord-occidentals del massís i per tant no es 

troba dins de la conca de la riera d'Arbúcies. Les principals comunitats que hi podem 

trobar són: Roureda amb Acer opalus (Aceri-Quercetu, petraeae) caracteritzat per les 

espècies Quercus petraea (roure de fulla gran), Quercus pubescens (roure martinenc) i 

Acer opalus ssp. opalus (blada); i Roureda meso-xeròfila de Quercus Pubescens (Buxo-

Quercetum pubescentis), típica de sòls eutròfics relativament poc humits, entre Viladrau i 

la Plana de Vic. 

c) Baix Montseny (Mediterrani) 

- Pis de l'alzinar montà (Quercetum mediterraneo-montanum) entre els 400-800 i els 

1000-1200 metres s.n.m. segons els llocs (boreo-mediterrani humit). Presència de plantes 

montanes i centreeuropees. Abundància de Pteridium aquilinum. Ocupa actualment 

l'extensió més gran al Montseny. En aquest pis podem trobar: 

- Castanyeda, implantada per l'home a les obagues silícies. Abundants entre 

Arbúcies, Santa Fe, Sant Marçal i Viladrau.  

- Avellanoses amb Polystichum setiferm (Polysticho-Coryletum) al fons de les valls 

humides. La degradació de l'alzinar montà porta a la implantació de la brolla 

heliòfila de Erica arborea i Cistus salviifolius 

- Pis de l'alzinar inferior (Quercetum ilicis galloproviciale). En altituds inferiors a 400-500 

metres s.n.m. Aquest pis està format per l'associació climàcica del bioclima Mediterrani 
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subhumit. Ocupa els vessants baixos meridionals orientals i occidentals del massís. És una 

comunitat rica en arbusts i lianes.  

- Àrea de la sureda: Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum sobre sòls oligotròfics, 

principalment en el vessant oriental. Abunden els arbustos heliòfils com Erica arborea, 

Ulex parviflorus, Cistus sp. La seva localització actual es situa al llarg d'una franja estreta 

entre Mosqueroles i Arbúcies. Exigeix pluviositat, sòl àcid i certa humitat edàfica.  

- Àrea de l'alzinar típic: Quercetum ilicis galloprovinciale pistacoetosum, sobretot en el 

vessant occidental del massís.  

 

Figura 2.7. Usos del sòl a la conca de la riera d'Arbúcies 

 

Trobem també en aquest pis pinedes introduïdes per l'home. Predomina Pinus pinea (pi 

pinyer) en terreny silícics i Pinus halepensis (pi blanc) en els calcaris. També hi han Pinus 

pinaster i Pinus insignis. Els boscos de l'alzinar inferior estan constituïts per castanyedes, 

boscos de ribera (Populus, Platanus), rouredes i alzinar amb roures. 

La degradació de l'alzinar en terreny silícics porta al Cisto-Sarothamnetum catalaunici 

amb Erica arborea i Cistus salviifolius, i a una brolla Lavandulo-Ericetum scopariae amb 

Erica scoparia i Lavandula Stoechas. 
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2.7. POBLACIÓ I ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Excepte per un cert nombre de masies aïllades, la població de la conca es concentra a la vil·la 

d'Arbúcies (3415 habitants 1989) al centre de la conca, i en el petit nucli de Joanet a la part nord-

est. A les rodalies de la vil·la d'Arbúcies hi han dues petites urbanitzacions. En total el municipi 

d'Arbúcies té una població de 4215 habitants (Fitxer General d'Ajuntaments de Catalunya, 1989). 

Aigües avall de la vil·la hi ha una planta de depuració d'aigües. En aquesta instal·lació es netegen 

les aigües provinents del sistema urbà de clavegueram de materials sòlids i fangs, i es fa un 

tractament d'oxigenació de l'aigua abans de tornar-la al riu. 

L'activitat econòmica es centra, a part de l'agricultura, en petites industries relacionades amb 

l’automòbil, el tèxtil i la producció de carn. Hi ha una pedrera de 2,5 hectàrees situada aigües avall 

de la vil·la i elevada 100 metres sobre el nivell de la riera. L'extracció d'àrids és també una activitat 

important a la sortida de la conca, a l'àrea en que la riera desemboca a la Tordera. 

L'agricultura és també una activitat important, tant en les planes al·luvials com en les superfícies 

d'erosió. Ocupa un 4,4% de la superfície total de la conca (figura 2.7). Els conreus tradicionals són 

els cereals (blat i panís), plantes per farratges (alfals) i arbres per paper (especialment plantacions 

de pollancres). Actualment aquests conreus tradicionals s'estan abandonant i substituint 

progressivament per plantes i arbres ornamentals (flors i arbres de nadal) i conreus intensius de 

maduixes en hivernacle. 
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A partir del model conceptual dissenyat per a entendre la dinàmica de sediments de la conca de la 

riera d'Arbúcies (figura 3.1), s'han portat a terme una sèrie de tasques amb la finalitat de verificar 

les hipòtesis de treball i d'assolir els objectius de l'estudi. Aquest model qualitatiu s'ha construït a 

partir de la definició del problema sobre el camp i sobre la base dels treball disponibles sobre 

balanços i transport de sediment en conques de drenatge, especialment el portat a terme per 

Dietrich & Dunne (1978). 

 

3.1. DISSENY DE RECERCA 

3.1.1 Criteris de selecció de la conca 

Cal assenyalar en primer lloc quins han estat els criteris de selecció que s'han seguit alhora 

d'escollir la conca de la riera d'Arbúcies, amb la finalitat de portar a terme un estudi sobre el 

balanç de sediment en una conca de drenatge en l’àrea Mediterrània: 

1) Criteris hidrològics i geomorfològics: es va buscar una conca amb una xarxa de drenatge ben 

desenvolupada, amb un drenatge d'aigua continu i en la qual el moviment del sediment en el 

canal del riu poses en evidència que l'activitat fluvial fos un procés geomorfològic actual 

important en la conca. 

2) Criteri litològic: es va buscar una conca homogènia des del punt de vista litològic. Aquest fet 

aïlla la variable litològica en el moment d'establir la producció de sediment de la conca, tant des 

d'un punt de vista del transport de material dissolt com des de la perspectiva de la disponibilitat 

de material sòlid a punt per a ser transportat. 

3) Criteri dels usos del sòl: per poder descriure i quantificar la producció natural de sediment de 

la conca, es va intenta trobar una conca de drenatge on les activitats antròpiques (sobretot 

aquelles relacionades amb l'agricultura, la indústria i l'oci), tinguessin poca o nul·la influència 

sobre el transport de sediment. 
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Figura 3.1. Model conceptual del balanç de sediment de la conca d'Arbúcies (a partir del model de 

Dietrich & Dunne, 1978) 
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4) Interès de la infraestructura hidromètrica: aquest va ser un punt molt important alhora 

d'escollir aquesta conca, a causa del gran interès que suposa el fet de poder disposar d'una 

estació d'aforament amb  dades de cabals des de 1967, on a més es podia instal·lar 

instrumentació permanent. 

5) Interès de l'existència d'estudis previs: cal assenyalar que la conca de la Tordera ha estat 

estudiada en el seu conjunt i des del punt de vista geomorfològic, ecològic i mediambiental, per 

autors de diferents departament universitaris (Sala 1979, Rodà 1983, Sala 1983, Àvila 1987, Sala & 

Wheeler 1988, Àvila & Rodà 1988, Sala & Inbar 1992), des de finals de la dècada del 1970.  

 

3.1.2. Criteris de selecció de les subconques 

A l'hora de dissenyar el treball de camp i l'estratègia de presa de mostres i instrumentació de la 

conca (figura 3.2), s'han seleccionat tres subconques, per poder establir la contribució d'aigua i 

sediment de les diferents àrees en el balanç de sediment de la conca en el seu conjunt. A l'hora 

d'escollir aquestes tres conques s'han tingut en compte bàsicament criteris de tipus litològic (mida 

del gra i homogeneïtat de la roca) i de superfície drenada. 

La conca de la Riera Principal (13,4 km2) s'ha instrumentat a l'alçada de la Font del Regàs. Aquesta 

és la subconca que drena les aigües del vessant nord-oriental del massís del Montseny, amb la 

granodiorita de gra mig com a roca principal, però també amb algunes àrees granodiorites de gra 

fi, i amb nombroses intrusions filonianes (veure descripció de la conca). Aquesta subconca té una 

densitat de drenatge de 1,7 km km-2 i una altitud mitjana de 850 metres s.n.m. 

S'ha controlat, també, la Riera Xica (8,9 km2) a l'alçada de Ca l'Ocell que drena les aigües dels 

vessant sud-orientals del massís de les Guilleries, amb una granodiorita biotítica de gra mig com a 

roca exclusiva. Aquesta subconca té una densitat de drenatge de 3,1 km km-2 i una altitud mitjana 

de 600 metres s.n.m. 

S'ha controlat, així mateix, la Riera de la Pineda (7,9 km2) a l'alçada de Riudecós que drena les 

aigües dels vessants meridionals del massís de les Guilleries a l'àrea de Sant Hilari Sacalm. La 

composició de la granodiorita és també de gra mig. Aquesta subconca té una densitat de drenatge 

de 2,1 km km-2 i una altitud mitjana de 700 metres s.n.m. 

Les tres subconques estan gairebé totalment recobertes per bosc i les activitat agrícoles són 

pràcticament inexistents. Així mateix cal assenyalar que el drenatge d'aigua ha estat continu 

durant el període d'estudi, fet que ha permès un control exhaustiu del transport de sediment. 

Finalment, cal assenyalar que s'han pres diverses mostres d'aigua aigües amunt i aigües avall de la 

vil·la d'Arbúcies, concretament al Molí de les Pipes i al sector de la Depuradora Municipal 

respectivament, amb l'objectiu d’avaluar l'impacte urbà en la composició química de l'aigua de la 

riera. 
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3.2. TREBALL DE CAMP 

3.2.1. Estratègia de presa de mostres 

Les dades de camp s'han obtingut mitjançant instruments estàndard de mesura automàtica i 

mitjançant instruments especialment construïts per al presa de mostres d'acord amb el disseny de 

recerca i els paràmetres a mesurar: precipitació, escolament i transport de sediment (figura 3.2). 

L’estratègia de presa de mostres combina dades qualitatives i quantitatives de: 

1. Precipitació 

a) S'han obtingut dades horàries de precipitació en el centre de la conca, ponderades amb 

dades diàries obtingudes en les parts alta i baixa de la conca. 

b) S'ha mesurat la contribució de les salts dissoltes en la precipitació, mitjançant la recollida 

sistemàtica de mostres d'aigua de pluja. 

2. Escolament 

a) S'han analitzat dades històriques i actuals de cabals de l'Estació d'Aforament nº 56 de la 

Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya que inclouen: dades de mitjanes diàries per al 

període 1967-1992, limnigrames de les crescudes i la corba teòrica d'aforaments entre alçada 

d'aigua i cabal.  

b) S'han obtingut dades continues de cabals a la Riera Principal a la Font del Regàs. 

c) S'han obtingut dades de cabals a partir dels aforaments realitzats setmanalment i durant les 

crescudes en els següents punts: Estació d'Aforament nº 56, Riera Principal-Font del Regàs, 

Riera Xica, Riera de la Pineda, Riera Principal-Molí de les Pipes i Riera Principal-Depuradora 

Municipal. Les dades d'aforaments directes han estat obtingudes simultàniament a les mostres 

de sediment. 

d) S'han obtingut dades discretes d'escolament durant dies de pluja en punts de control de la 

conca: urbanitzacions i camins de muntanya. 

3. Sediment 

a) S'han obtingut dades de transport de sediment (que inclouen material dissolt, sediment en 

suspensió i transport de fons) mitjançant presa de mostress setmanals i durant les crescudes, 

en els següents punts de la xarxa de drenatge: 

 1. A l'estació d'aforament nº56 (figura 3.9) 

 2. A la sortida de les subconques de capçalera 

 3. En punts especials de presa de mostres: urbanitzacions i camins de muntanya 

 

b) A més a més s'han obtingut automàticament dades de transport de sediment en : 

 1. A l'Estació d'Aforament nº56 (figura 3.9) 

 2. A la sortida de la subconca Riera Principal-Font del Regàs (figura 3.3) 
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Les dades d'escolament superficial als vessant i de producció de sediment (per reptació i rentat 

superficial) s'han pres de diversos estudis portats a terme per Sala (1983 i 1988) en la conca veïna 

de Fuirosos (Massís del Montnegre) i en l'estació de camp de Santa Fe (Massís del Montseny). 

Hem descrit i cartografiat, a partir del treball de camp i els mapes i les fotografies aèries 

disponibles de l'àrea d'estudi, quins són els usos del sòl actuals en la conca i on es troben les 

principals fonts de sediment al llarg de la xarxa de drenatge. 

 

3.2.2. Instrumentació 

S'han utilitzat instruments i tècniques estàndard, partint dels paràmetres a mesurar i de 

l’estratègia de presa de mostres descrita. Aquests instruments són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Disseny de recerca, presa de mostres i instrumental en la conca de la riera d'Arbúcies 

  

Llegenda: E = Estació d'aforament; e = estació hidromètrica; m = presa de mostres; p = precipitació 
 

· E56:Estació d'Aforament Junta d'Aigües. Equipament: Limnígraf OTT, Mostrejador ISCO, Mostrejador de nivell d'aigua i sediment 

Tècniques: Cadenes de rentat. Mesures: Cabal. Presa de mostres: setmanal i crescudes (aigua, sediment i càrrega de fons) 

· eFR: Estació hidromètrica Font del Regàs. Equipament: Limnígraf OTT, Mostrejador de nivell d'aigua i sediment 

Tècniques: Cadenes de rentat i còdols pintats. Mesures: Cabal. Presa de mostres: Setmanal i crescudes (aigua, sediment i càrrega de fons) 

· mPI:Punt de presa de mostres Riera Pineda (Riudecòs). Mesures: Cabal. Presa de mostres: Setmanal i crescudes (aigua, sediment i càrrega de fons) 

· mXI: Punt de presa de mostres Riera Xica. Mesures: Cabal. Presa de mostres: Setmanal i crescudes (aigua, sediment i càrrega de fons) 

· mMP: Punt de presa de mostres Molí de les Pipes. Mesures: Cabal. Presa de mostres: Setmanal i crescudes (aigua i sediment) 

· mU: Punt de presa de mostres Urbanització. Mesures: Cabal. Presa de mostres: Durant pluges (aigua i sediment) 

· pmDEP: Punt de presa de mostres Depuradora Municipal. Mesures: Cabal. Presa de mostres: Setmanal i crescudes (aigua i sediment) 

· Estació meteorològica: Pluviògraf, pluviòmetre i captador d'aigua de pluja. Altres controls: Camp d'esports 

· pHO: Mesura: precipitació. Pluviòmetre d’Hostalets 

· pSH: Dades de precipitació. Estació meteorològica de Sant Hilari 

· pTH: Dades de precipitació. Estació meteorològica Turó de l'Home 
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1. Precipitació 

1) Un pluviògraf de banda de paper tipus Hellmann per a obtenir dades d'intensitat de 

precipitació. Aquest pluviògraf ha funcionat des del mes de maig de 1991. Aquestes dades han 

estat ponderades amb les dades de dos pluviòmetres estàndard situats en les parts alta i baixa de 

la conca. 

2) Un captador estàndard instal·lat en el centre de la conca, per a obtenir mostres d'aigua de pluja 

i poder avaluar, així, les entrades atmosfèriques de material dissolt. 

 

Figura 3.3. Estació hidromètrica de la Font del Regàs: limnígraf, mostrejador de nivell d'aigua i 

sediment, en una secció parcialment mòbil. 
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2. Escolament 

1) Un limnígraf tipus OTT© instal·lat a la subconca de la riera Principal, en una secció del riu 

parcialment estabilitzada (figura 3.3). Els registres es produeixen per un flotador que opera a 

través d'un tub i un rellotge de corda que controla el temps. Les dades de cabal obtingudes han 

estat setmanalment calibrades així com durant les crescudes, mitjançant aforaments directes 

realitzats amb un molinet hidràulic. Els limnigrames es registraven en paper quadriculat escala 

1:10. 

2) Un limnígraf tipus OTT© instal·lat a l'EA56 de la Junta d'Aigües a la sortida de la conca amb un 

funcionament idèntic al descrit (figura 3.10). 

3. Aigua i sediment 

1) S'ha instal·lat un mostrejador automàtic (ISCO© 3700) a l'EA56 (figura 3.7). Aquest mostrejador 

pren mostres discretes d'aigua i sediment a partir d'una alçada de l'aigua prèviament 

determinada. En aquest cas ha estat programat per començar a mostrejar a partir d'una alçada de 

40 cm d'aigua o 2,7 m3 s-1. Aquest mostrejador es va instal·lar durant el mes de juny de 1992. 

2) S'han instal·lat dos mostrejadors de nivell per al presa de mostres de la pujada de les crescudes, 

el primer a l'estació d'aforament nº56 (instal·lat durant el mes de març de 1991) (figura 3.7) i el 

segon a l'estació de la Font del Regàs (mes de gener de 1992). Ambdós estan fet a mà, a base de 

planxes de contraplacat marí (figura 3.3). El primer conté 12 botelles de polietilè amb una 

capacitat de 500 ml situades a diferents nivells (entre 8 i 4 cm depenent dels pisos),  mentre que 

el segon conté 16 botelles de 200 ml de capacitat situades també a diferents nivells (cada 8 cm). 

3) S'han instal·lat 24 cadenes magnetitzades de 15 mm, en vuit seccions diferents a llarg de la 

xarxa de drenatge de la conca d'Arbúcies. Aquestes cadenes s'han instal·lat per controlar la 

dinàmica erosió-deposició de sediment durant les crescuda. El funcionament de les cadenes 

durant les crescudes i la seva utilització a la riera d'Arbúcies s'expliquen de manera detallada tot 

seguit: 

La variabilitat espacial i temporal en la forma del llit del riu es pot avaluar mitjançant l'ús de 

cadenes d'erosió (Laronne & Duncan, 1989). Les cadenes s'han utilitzat en una gran varietat de 

situacions fluvials per a determinar l'erosió i la deposició totals ocorregut durant una crescuda 

(Colby 1964, Leopold et al. 1966, Carling 1987, Hassan 1990). L'avantatge de les cadenes és que és 

una tècnica barata, no és necessari estar en el riu durant les crescudes i, només requereix 

mesures abans i desprès de les crescudes. Les principals limitacions d'aquesta tècnica són: a) la 

instal·lació de les cadenes produeix petites alteracions en el riu; b) la instal·lació comporta un 

treball intensiu, especialment si es fa manualment; c) buscar les cadenes desprès d'una crescuda 

és força difícil, especialment si el flux d'aigua és important i, d) les cadenes donen informació 

sobre l'erosió i la sedimentació total, més que no pas sobre les variacions en el llit al llarg de la 

crescuda. 

La figura 3.4 mostra quin és el funcionament de les cadenes d'erosió (Hassan, 1988). Quan només 

es produeix erosió (scour), la distància de la cadena des de el seu extrem fins al nivell del llit és 

igual a la distància rentada (b). La magnitud de la deposició (fill) sense rentat és igual a la fondària 
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del dipòsit sobre el final de la cadena (c). Erosió i deposició són iguals si la distància de la cadena 

exposada és igual al dipòsit de material sobre la cadena (d). Si l'erosió excedeix a la deposició 

aleshores la distància de la cadena a la vista es superior al gruix del dipòsit sobre la cadena (e). 

Finalment si la deposició és superior a l'erosió, la distància de la cadena exposada és inferior a la 

fondària del material dipositat sobre la cadena (f). 

 

 

Figura 3.4. Diverses seqüències de rentat i deposició de material, i com afecten la cadena (Hassan, 

1988) 
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Figura 3.5. Cadenes magnetitzades en una de les seccions de control de la Font del Regàs, conca 

d'Arbúcies 

 

En el cas d'Arbúcies es van instal·lar vint-i-quatre cadenes de ferro en el llit del riu durant el mes 

de maig de 1992, dotze de les quals en tres seccions de control a la sortida de la conca aigües 

amunt d'EA56, i dotze més en quatre seccions de control a la Font del Regàs, aigües amunt de 

l'estació hidromètrica del mateix nom (figura 3.5). Les cadenes es van col·locar verticalment 60 

cm en el llit del riu, de forma manual mitjançant un instrument d'acer de doble tub i un mall de 5 

kg. La tècnica es va millorar mitjançant la col·locació d'un imant a l'extrem superior de la cadena, 

per facilitar-ne la recerca desprès de les crescudes. La cerca de les cadenes en el canal es va 

realitzar mitjançant un detector de metalls FISCHER-Fx3© amb un límit de detecció de 1 m. Aquest 

treball es va complementar amb la realització periòdica de perfils transversals en diferents 

seccions de control al llarg de la xarxa de drenatge (figura 6.1) 

4) Finalment, es van pintar 150 còdols entre 0,5 i 2,5 kg (D90 de la distribució del material del llit) 

al sector de la Font del Regàs, per avaluar la distància de transport d'aquest material i la 

competència del flux durant una crescuda (figura 5.31). 
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3.2.3. Tècniques de mesura i calibració dels instruments 

La velocitat s'ha mesurat mitjançant un molinet hidràulic OTT C-2 i/o mitjançant un molinet 

mecànics tipus Oceanic 7880. Les eqüacions de tarat dels molinets són: 

OTT© C-2 -> v = [(c / t) × 0,251] + 0,15 

Oceanic© ->  v = (c / t) × 0,0267 

on, v indica la velocitat (m s-1), c és el número de voltes, i t és el temps en segons. 

El cabal en m3 s-1 s'ha mesurat rutinàriament, com el producte de l'àrea de la secció (m2) i la 

velocitat mitjana del flux (m s-1): a) Es prenien mesures de fondària i velocitat en intervals no 

superiors al 10% de l'amplada del canal; b) la velocitat es mesurava a 0,4 de la fondària des de el 

fons; c) les mesures es feien sempre en la mateixa secció transversal (figura 3.9). 

La temperatura de l'aigua s'ha mesurat mitjançant un termòmetre d'alcohol. El pH s'ha obtingut 

emprant un pH-metre Crison© (506.01). La conductivitat elèctrica de l'aigua s'ha mesurat 

mitjançant un conductímetre Crison (CTDM 523). Les dades de conductivitat han estat corregides 

a 25ºC multiplicant la conductivitat obtinguda per un factor de correcció que depèn de la 

temperatura de l'aigua (Bech & Josa, 1987). A més a més el conductímetre ha estat periòdicament 

calibrat al laboratori mitjançant una solució coneguda de KCl 0,1 N.  

Les mostres de sediment en suspensió s'han pres mitjançant un Depth-Integrating Sampler U.S. 

DH48 (figura 3.4). Les mostres integrades es prenien des de 7 centímetres d'alçada fins a la 

superfície del flux d'aigua. Aquest aparell ha servit alhora per a ponderar les mostres obtingudes 

mitjançant el Mostrejador de nivell (Mnivell). La diferencia entre ambdues mostres es va trobar 

en un 25% i es deguda a la situació lateral del mostrejador de nivell i al fet que aquest pren 

mostres de la làmina més superficial del fluxe, que no equival a la concentració mitjana de 

sediment. No obstant caldrien més mostres simultànies per a poder verificar aquesta variació 

observada. Els resultats són: 

Cabal: 6,65 m3 s-1 

DH48:  526,6 mg l-1; 502,8 mg l-1 i 453,7 mg l-1 (3 mostres) 

Mnivell:  393,6 mg l-1 

Variació:  25,7% 

Cabal: 9,80 m3 s-1 

DH48: 1024,9 mg l-1, 1061,6 mg l-1 i 1186,6 mg l-1 (3 mostres) 

Mnivell: 872,7 mg l-1 

Variació: 24,9% 
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Figura 3.7. Mostrejador automàtic ISCO©, Depth Integrating Sampler i Helley-Smith Sampler 
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Les mostres de transport de fons s'han obtingut mitjançant dos Helley-Smith Sampler 76,2 mm de 

boca i xarxa de 0,45 mm de llum (figura 3.4). La fiabilitat d'aquest mostrejador, per partícules 

entre 0,5 i 16 mm, és del 100%; aquesta fiabilitat no cambia encara que canvii la taxa de 

transport. Per partícules més grans de 16 mm la fiabilitat és del 70% (Emmett, 1979). La bossa del 

Helley-Smith Sampler té una capacitat de 15 kg. La mostra més gran recollida ha estat de 10,8 kg. 

El 98,7% de les mostres recollides no superaven el 55% de la capacitat de la bossa i no afectaven, 

per tant, la fiabilitat del mostrejador. El temps de presa de mostres, tant pel que fa a les mostres 

integrades com a les mostres puntuals durant les crescudes era de 5 minuts. 

 

3.2.4. Ajustament de les corbes d'aforament 

La corba teòrica de l'Estació d'Aforament nº56 ha estat facilitada per la Junta d'Aigües. 

Simultàniament s'ha calibrat mitjançant 40 aforaments directes. Aquests aforaments s'ajusten 

correctament  a la corba teòrica de cabals (figura 3.8). És important assenyalar que aquesta no és 

una corba permanent, sinó que pot patir modificacions d'un any per l'altre degut a canvis en les 

condicions hidràuliques del canal aigües amunt de l'estació i degut a canvis en l'emmagatzematge 

periòdic de sediment en l'estació. És per això i a petició expressa de la Junta d'Aigües, que la corba 

es representa en forma nominal sense els valors reals d'alçada i cabal. Alguns dels aforaments 

directes realitzats són: 

Alçada (m) Cabal (m3s-1) 

0,09 0,459 

0,12 0,745 

0,17 1,139 

0,26 1,900 

0,35 2,754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Corba teòrica nominal 1991-1992 (Junta d'Aigües, Generalitat de Catalunya) i 

aforaments directes realitzats a l'EA56, durant el període 1991-1992 
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Per altra banda la corba de d'aforaments de l'Estació hidromètrica de la Font del Regàs ha estat 

ajustada per mínims quadrats a partir dels aforaments realitzats durant 1992 (figura 3.9). Ve 

definida per aquesta equació (estadísticament significativa a p>0,99): 

Q = 5,36 W d0,95  (r2 = 0,94) 

on, Q és el cabal en l s-1, W és l'amplada del canal en metres i d és l'alçada de l'aigua en 

centímetres a l'escala de l'estació. 

 

Figura 3.9. Corba teòrica i aforaments directes de l'Estació de la Font del Regàs 

 

La corba teòrica i els aforaments directes es mostren a la figura 3.9. És necessari també remarcar 

que degut a la inestabilitat de l'estació els valors no es poden agafar com a definitius. Aquests són 

alguns dels aforaments realitzats: 

Alçada (m) Cabal (m3s-1) 

0,05 0,089 

0,10 0,137 

0,17 0,266 

0,36 0,449 

0,69 0,896 

0,80 1,324 
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. Figura 3.10. Croquis de l’estació d’aforament nº56 Riera d’Arbúcies. Estructura hidromètrica, 

disseny de presa de mostres i instrumental 



 

.3. TREBALL DE LABORATORI 

3.3.1. Determinacions químiques 

3.3.1.1. Determinacions en el camp 

En el camp s'han determinat la temperatura, pH i conductivitat elèctrica. L'alcalinitat es va 

determinar per titració, bé en el camp, o ràpidament en el laboratori. 

Les anàlisis titrimètriques (James, 1977), consisteixen en determinar el volum d'una solució d'una 

concentració coneguda (en aquest cas, H2SO4 0,02N), que es necessita per reaccionar 

quantitativament amb una solució que conté la substància a mesurar (carbonats en aigua). La 

solució patró es col·loca en una bureta i es va afegint progressivament a un volum conegut de la 

mostra (25 ml.), fins que aquesta canvia de color degut a la presència d'un indicador (en aquest 

cas, roig de metil 0,01%). La massa per volum de la substància a determinar s'ha calculat a partir 

de la següent equivalència química: 

Volàcid × Nàcid = Volmostra × Nmostra 

3.3.1.2. Preparació i emmagatzematge de les mostres 

Les anàlisis químiques de les mostres d'aigua s'han fet seguint la metodologia estàndard descrita 

per Brown et al., (1972) i Suess (1982). Aquestes determinacions es feien després del filtratge de 

la mostra amb un filtre Milipore© de 0,45 micres. Totes les mostres es guardaven en la nevera a 

4ºC a punt per a ser analitzades. Part de la mostra (50 ml) es guardava amb una solució de HNO3 

1% per realitzar les anàlisis de cations i part es guardava sense cap afegit per a l'anàlisi dels anions 

(2 ml) i del silici (25 ml). Les anàlisi de silici es realitzaven al cap de 24 o 48 hores de l'obtenció de 

la mostra. La resta d'anàlisis es realitzaven en un termini màxim de dues setmanes depenent de la 

disponibilitat del equips d'anàlisi. 

3.3.1.3. Anàlisis químiques 

Les tècniques utilitzades per a la determinació dels components majoritaris i les seves 

concentracions dissolts en l'aigua de la riera han estat: Plasma d'Inducció (ICP) i Absorció Atòmica 

(AAS) per al cations majoritaris (K+, Ca2+, Na+ i Mg2+) i metalls pesants, Plasma d'Inducció per al 

silici, i Cromatografia Iònica per al anions majoritaris (Cl-, SO4
2-, NO3

- i PO4 
3-). 

Cal assenyalar que en el cas del potassi la sensibilitat de la tècnica ICP és menor que la de la 

tècnica AAS. No obstant, i degut a la poca importància d'aquest element en la càrrega de material 

dissolt d'aquesta riera, hem utilitzat majoritàriament ICP degut sobretot a la major facilitat en el 

procediment d'anàlisi.  

3.3.1.4. Balanç iònic de les mostres 

Totes les dades químiques han estat verificades mitjançant la realització d'un balanç iònic de 

cadascuna de les mostres analitzades. S'han rebutjat totes aquelles mostres amb una variació 

superior al 15% entre la suma en equivalents dels cations i la suma en equivalents dels anions. 

S'han rebutjat un 13% de les mostres d’aigües de riu analitzades i més d'un 50% de les mostres 

d'aigua de pluja analitzades. El balanç de les mostres de la riera d'Arbúcies queda establert així: 
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∑ Cations / ∑ Anions 

Mitjana 0,97 

 0,08 

Coef. Var % 0,08 

N 212 

 

3.3.2. Anàlisi mineralògica del sediment particulat 

Hem utilitzat la tècnica de difracció raigs X per a l'anàlisi mineralògica del sediment particulat en 

suspensió. Aquest sediment es dispositiva en un filtre Milipore de 0,45 micres durant el filtratge 

de la mostra. La concentració total del sediment s'ha calculat desprès del pesatge del filtre amb 

una balança electrònica.  

Per a l'anàlisi mineralògica del sediment, necessitem que el material de les mostres tingui 

estructura cristal·lina. El material amb estructura amorfa (matèria orgànica, etc.) no es 

analitzable. La tècnica d'anàlisi mineralògica Difracció Raigs X és una tècnica semi-quantitativa per 

les fases identificades (Q, Ca, FD, etc.). Aquesta tècnica identifica les fases minerals ben 

cristal·litzades, que es diferencien bé i amb pics coneguts. No obstant això, hi ha elements, com 

per exemple alguns òxids (Fe), que donen intensitats de difracció molt baixes ja que absorbeixen 

molta radiació i en difracten poca, però que poden estar en 'grans' proporcions i que poden 

introduir en el càlcul general un % de variació elevat. Cal tenir també en compte el volum de 

matèria amorfa (ex. inorgànica) que es troba en cada mostra. Totes aquestes raons fan que 

aquesta tècnica només pugui donar resultats semi-quantitatius. No es poden, per tant, deduir 

taxes de transport ni concentracions de mineral transportat. Finalment, és interessant assenyalar 

que els filtres Milipore no donen pics de difracció, i que per tant el fons que dona no interfereix 

els altres pics de mineral (Sturges et al., 1989). 

 

3.3.3. Anàlisis de les mostres de càrrega de fons 

El procediment d'anàlisis de les mostres de càrrega de fons ha estat el següent: desprès d’assecar 

les mostres a l'aire lliure, s'ha determinat el pes total de cada mostra mitjançant una balança 

mecànica. La distribució granulomètrica de cada mostra s'ha obtingut mitjançant el garbellat 

manual. Aleshores, la mostra s'ha caracteritzat granulomètricament, seguint la distribució 

estàndard de 1947 del U.S. National Research Council (The Enciclopedia of Sedimentology, 1978), 

mitjançant la corresponent corba acumulativa de freqüències (taula 3.1). 

Taula 3.1. Distribució granulomètrica del sediment U.S. National Reseach Council (1947) 

Garbell (mm) Sediment 

<0,5 Sorra gra fi i mig 

0,5 - 1 Sorra grossa 

1 - 2 Sorra molt grossa 

2 - 4 Graves molt fines 

4 - 8 Graves gra mig 

>8 Graves grosses i més 
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3.4. ANALISIS ESTADISTICA DE LES DADES  

3.4.1. Dades de sediment 

Per al tractament estadístics de les dades de transport de sediment obtingudes en aquesta conca, 

s'han utilitzat diferents tipus de bases de dades, fulls de càlcul i programes estadístics. En concret 

les dades s'han emmagatzemat en Lotus 123© v.2.3; les anàlisis estadístiques bàsiques (mitjana, 

desviació estàndard, coeficients de variació, anàlisis de correlació) i la seva representació gràfica 

s'han realitzat amb Excel© 3.0 per Windows© 3.1); finalment per a l'estadística descriptiva 

(freqüències, histogrames, percentils), s'ha emprat el paquet SPSS© 4.0 (Statistical Package for 

Social Sciences). 

3.4.1.1. Càlcul de la càrrega de sediments 

Usualment, per un període determinat i per un punt de presa de mostres determinat, la càrrega 

de material dissolt, sediment en suspensió i càrrega de fons s'ha calculat utilitzant la correlació 

estadísticament significativa entre cabal i concentració i la corba de freqüències de cabals de 

l'estació en qüestió, seguint el mètode proposat per Walling (1984).  

Degut al baix grau de correlació entre cabal i concentració a l'estació EA56 per sobre del nivell del 

canal ple en l'estació EA56, s'ha utilitzat un procediment mixt, combinant, per una banda, el 

mètode ja descrit per al transport que es produeix per sota i fins al nivell del canal ple i, per altra 

banda, multiplicant la concentració mitjana pel cabal mig i per la freqüència d'aquest cabal, per 

sobre del nivell del canal ple. Així mateix, per al ions que no presenten una correlació 

estadísticament significativa entre concentració i cabal, la seva càrrega ha estat estimada com el 

producte entre cabal mig i concentració mitjana. 

Finalment, per aquells punts de presa de mostres on no es disposen de dades continues de cabal i 

per al quals no s'ha pogut calcular la corresponent Corba de Freqüències de Cabals (CFC), les 

diferents càrregues de sediment s'han calculat com el producte entre cabal mig i concentració 

mitjana de sediment. 

3.4.1.2. Correcció del biaix estadístic durant el càlcul de la càrrega de sediment 

La càrrega de sediment sovint s'ha d'estimar a partir de cabals continus però infreqüent interval 

de presa de mostres, tant pel que fa al material dissolt, en suspensió o de fons. Hi ha dues 

maneres estàndard de fer-ho: 

1. Com el producte de la mitjana de cabals per la mitjana de concentració mesurada 

2. Utilitzant una corba de correlació (model matemàtic) per predir concentracions no 

mesurades. Aquest model es pot aplicar aleshores, a una corba de freqüències de cabals.  

 

El mètode de freqüències de cabals treballa sobre un nombre de bandes de cabals ponderades 

per la seva freqüència, i implica l'ús de concentracions no mesurades per estimacions fetes en la 

correlació entre sediment (S) i cabal (Q). La major part d'estimacions fetes utilitzant aquest 

mètode són més baixes que les càrregues reals, i per tant han estat sota estimades a causa del 

biaix estadístic. Estadísticament es pot explicar aquest biaix, i els factors de correcció que es 

poden aplicar per a la seva correcció. Apliquem aquí la correcció desenvolupada per Ferguson 

(1986). 
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Sovint en geografia i en les altres ciències les relacions entre dues variables no són lineals, i per 

tant no es poden resumir mitjançant una recta sobre un diagrama (ex: a l'augmentar el cabal 

augmenta la concentració de sediment, encara que no de manera lineal). El que es busca per tant 

és un altre tipus de recta que expliqui millor la relació. Es transformen els valors reals en 

logaritmes. Mitjançant aquesta transformació la relació no lineal s'ha convertit en una lineal i per 

tant es pot aplicar l'ajustament per Mínims quadrats. 

Ex.    S^ = a ×
 
Qb passa a log S^ = log a' + b' log Q     (1) 

on S^ és la concentració de sediment i Q és el cabal. 

El problema es presenta quan, per obtenir altre cop valors reals (que són en definitiva els que 

busquem), hem de tornar a transformar l’equació, per obtenir una relació final del tipus: 

S^= 10a + Qb  (2) 

És en aquest moment quan s'introdueix el biaix estadístic, fins i tot si aquesta relació utilitzada és 

la forma correcta per a la relació entre S i Q. 

Si la relació de log S i log Q és lineal amb una dispersió de punts a l'atzar, el valor predit de log^S 

donat per (1) és la mitjana aritmètica de la distribució dels punts de log S per un log Q determinat. 

No obstant, el valor de S^ donat per la regressió transformada (antilogarítmica) és la mitjana 

geomètrica de la distribució dels punts de S respecte de Q. Aquesta mitjana és necessàriament 

més baixa que l'aritmètica. Per exemple una regressió podria tallar valor de 1,7 i 2,3 de log^S per 

un Q donat per donar un log^S de 2.0 i un antilog de S^ =100. No obstant els antilogaritmes de 1,7 i 

2,3 són 50 i 200, essent la mitjana dels quals de 125 i no de 100. La corba de correlació en aquest 

exemple queda un 20% sota estimada. Aquesta sota estimació augmenta amb el grau de dispersió 

dels punts al llarg de la regressió (Ferguson,1986). Es pot corregir la variació entre els valor predits 

i els que son veritablement reals aplicant la correcció desenvolupada per Ferguson: 

s2 = ∑ (log S – log S^ )2 / (n-2) 

on la s és l'error estàndard de les estimacions de la corba de regressió en unitats de log10, i n és el 

número de mostres i, 

E (S / S^) = exp (2,65 s2) 

on E és la discrepància esperada entre la concentració mesurada i la concentració estimada i exp = 

ex. 

Cal afegir que aquest factor de correcció ha estat desenvolupat independentment per diversos 

autors alhora, tots ells relacionats amb càlculs de càrregues de sediment en rius (Farr & Clark, 

1984; Jannson, 1985; Ferguson, 1986). Es pot aplicar a qualsevol relació log-log sempre que sigui 

aproximadament lineal. A mesura que el número de mostres s'incrementa, i la freqüència de 

presa de mostres s'acurta, la correlació esdevé més i més representativa, encara que el biaix en el 

càlcul es manté sempre. Finalment, cal assenyalar que estrictament parlant, la nova relació 

corregida no és encara la millor de les millors perquè incrementa el residu sobre la relació; no 
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obstant, en termes geomorfològics és necessari introduir aquesta correcció per millorar el càlcul 

de la producció de sediments. 

3.4.2. Dades hidrològiques 

Amb l'objectiu de caracteritzar hidrològicament la conca de la riera d'Arbúcies, s'han utilitzat 

diferents tipus d'anàlisis estadístiques per al tractament de la base de dades hidrològica 

obtinguda. La majoria de les anàlisis estadístiques efectuades són la base per als càlculs posteriors 

de transport de sediments. Són aquestes: 

1. Càlcul dels estadístics bàsics (mitjana, desviació estàndard, coeficients de variació) de les dades 

de cabal i precipitació de les sèries disponibles i de les dades obtingudes durant 1990-92, 

mitjançant el programa HYDATA©. 

2. Càlcul de les Corbes de Freqüència de Cabals de les diferents Estacions d'Aforament amb el 

corresponent anàlisi de freqüències (centils) amb les dades de cabals diaris entre 1967 i 1992, 

mitjançant el programa HYDATA©. 

3. Càlcul del Model del Hidrograma Unitari d'aquesta conca mitjançant el programa HEC-1©, a 

partir de les crescudes dels anys 1991-1992.  

4. Càlcul dels Períodes de Recurrència dels pics màxims instantanis (Qci) i dels màxims diaris (Qc) 

anuals mitjançant la Distribució de Probabilitat de Gumbel i l'Index Magnitud-Freqüència (MFI) 

d'Anhert (1986), amb les dades del període 1967-1992. 

3.4.2.1. Descripció de la base de dades HYDATA (HYdrological DATAbase) 

Creiem que es interessant donar a conèixer les facilitats que aquesta base de dades 

desenvolupada per l'Institut d'Hidrologia de Wallingford (G.B.) ofereix per al tractament de gran 

quantitat de dades hidrològiques. HYDATA és una base de dades hidrològica dissenyada per a l'ús 

en ordinadors personals compatibles, per a l'emmagatzematge, control, anàlisis i presentació de 

dades hidrològiques. Té capacitat per 1000 estacions de qualsevol d'aquest tipus: Nivell d'aigua, 

flux, aforament, precipitació i reserves hídriques. El sistema guarda les dades en calendari natural 

i anys hidrològics. Per a les estacions d'aforaments inclou: dades de mesura directes, àrea de les 

seccions, velocitats mitjanes del flux i cabal total. Les anàlisis que realitza el programa són: 

estadístics bàsics, anàlisis de freqüències de fluxos diaris, anàlisis de cabals baixos (flux de base, 

freqüències, etc.), diagrames de comparació entre estacions (doble massa), etc. 

Finalment, i per la importància que té en aquest treball cal explicar breument que és una Corba de 

Freqüències de Cabals (CFC) i el seu significat en el càlcul de la producció de sediment en una 

conca: Una Corba de Freqüències de Cabals (figura 2.5) associa per una banda, un cabal 

determinat amb el percentatge de temps que aquest cabals és igualat o superat, i per l'altre, el 

cabals que corresponen a determinats estadístics de freqüència: Q10, Q25, Q50, Q90, etc. D'aquesta 

manera es pot utilitzar per al càlcul de la producció de sediment d'un riu determinat (juntament 

amb la correlació entre cabal i sediment), per a la comparació de comportament hidrològics de 

conques independentment de la seva superfície, etc. 
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4.1. RELACIONS PRECIPITACIÓ-ESCOLAMENT 

En aquest capítol es presenten les principals característiques hidrològiques de la conca de la riera 

d'Arbúcies, en base a l'anàlisi de les dades de precipitació i escolament obtingudes entre 1970-

1980 i 1991-1992. No hi ha dades de precipitació disponibles per al període 1980-1990. La 

caracterització hidrològica de la conca s'ha realitzat en diferents nivells: anual, estacional-

mensual, diari i horari, seguint un esquema similar al de Lavabre et al. (1993). Així mateix 

s'analitzen els períodes de retorn dels cabals màxims anuals de la conca. Els trets hidrològics 

generals d'aquesta conca, tant des del punt de vista de la precipitació com de les aigües 

superficials han estat ja presentats en l'apartat 2.4. 

 

4.1.1. Anàlisi anual 

Un any hidrològic es pot descriure de manera simple per la relació entre la precipitació anual (AP) 

i l'escolament anual (AR), definint també les pèrdues anuals (AL) com: 

AL = AP - AR 

Es tracta de definir, doncs, una correlació entre precipitació i escolament, que permeti establir 

una relació estadística entre aquests dos paràmetres en aquesta conca.  

Taula 4.1. Dades hidrològiques de 1970-1980 i 1992 

  Precipitació Anual Escolament Anual Pèrdues Anuals 

1970 885,3 438,8 446,5 

1971 1479,0 1140,0 339,0 

1972 1251,4 654,0 597,4 

1973 583,4 129,6 453,8 

1974 834,1 143,8 690,3 

1975 871,9 109,2 762,7 

1976 1124,0 129,8 994,2 

1977 1422,3 473,7 948,6 

1978 724,6 398,1 326,5 

1979 1096,7 120,5 976,2 

1980 556,5 110,8 445,7 

1992 947,5 278,5 669,0 

Mitjana (mm) 984,4 343,9 637,5 

 (mm) 301,2 309,6 243,6 

CV (%) 30,7 90,0 38,2 

 

L'elevat coeficient de variació que presenta la precipitació i, especialment, l'escolament (taula 4.1) 

indica una important dispersió de les dades al voltant de la mitjana. Cal assenyalar que 

l'escolament representa aproximadament una tercera part de la precipitació total, fet que posa 

en evidència per períodes llargs, la gran importància de l'evapotranspiració en aquesta conca. Es 
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tracta, així mateix, d'una cubeta granítica amb importants paquets de sauló, que assegura un 

subministrament continu d'aigua i explica, per tant, el cabal d'aigua gairebé constant (98% del 

temps) que es registra en aquesta conca. La relació entre AP i AR ve definida per la següent 

equació, (estadísticament significativa p>0,95): 

AR (mm) = 0,69 AP (mm) -342,8  r2 = 0,46  N = 11  Error = 243 mm 

L'escolament no depèn només de la quantitat de precipitació, sinó que hi poden influir altres 

factors com ara, la intensitat i la durada de la pluja. La baixa correlació existent entre ambdós 

paràmetres ve donada principalment per l'alta variabilitat de l'escolament en la conca al llarg del 

període d'estudi i, també, per l'escàs número de dades disponibles. No es poden descartar 

tampoc deficiències tècniques en les mesures d'escolament al llarg del període estudiat degudes, 

possiblement, a canvis en la ubicació de l'estació d'aforament, canvis en les corbes d'aforament 

utilitzades en el càlcul de cabals, etc. Caldria, per tant, refinar aquesta correlació sobre la base 

d'un nombre de dades més gran, per a poder utilitzar-la amb més seguretat en la predicció de 

l'escolament anual a partir de la precipitació en aquesta conca. 

 

4.1.2. Anàlisi mensual 

Analitzem els trets principals que caracteritzen la relació entre precipitació i escolament a escala 

mensual, en base a les dades de precipitació i escolament en mil·límetres sobre la superfície de la 

conca (figura 4.1) i (taula 4.2). Cal dir que no es tracta pròpiament. 

Taula 4.2. Precipitació i escolament mitjans mensuals en mil·límetres sobre la superfície de la 

conca d'Arbúcies. Dades completes: cabals (1967-1992) i precipitació (1970-1980) 

  G F M A M J J A S O N D 

Precipitació (mm) 97,8 53,0 75,9 90,5 113,0 63,2 50,3 74,0 107,0 105,0 28,4 128,0 

Escolament (mm) 31,0 30,2 30,1 26,7 29,4 18,1 10,4 8,2 17,8 15,8 31,6 58,0 

% 31,6 56,9 39,6 29,5 26,0 28,6 20,6 11,1 16,6 15,8 111,2 45,3 

 

de cap balanç hídric global de la conca, ja que ni durant el període 1967-1990 ni durant el període 

en que s'ha realitzat aquest treball (1991-1992) no s'han mesurat evapotranspiració, humitat del 

sòl i reserves d'aigua. 

Partint de les dades mitjanes mensuals globals disponibles de precipitació i escolament (taula 

4.2), es posa, de manifest que: a) excepte per al mes de novembre el qual presenta un major 

escolament que precipitació, l'escolament mitjà per al conjunt de l'any representa un 33% de la 

quantitat total d'aigua precipitada en forma de pluja, b) la diferència entre quantitat d'aigua 

precipitada i la quantitat d'aigua escolada s'accentua durant els mesos d'estiu i part de tardor: 

juliol (20,6%), agost (11,1%), setembre (16,6%) i octubre (15,0%), mesos durant els qual es donen 

les temperatures més altes al llarg de l'any, c) l'escolament és permanent al llarg de tots els mesos 

de l'any, essent el nombre mitjà de dies cada any sense flux permanent és de 6-7 (capítol 2). 
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Amb l'objectiu d'analitzar el comportament estacional en la precipitació i l'escolament d'aquesta 

conca (figura 4.2), s'ha utilitzat un senzill procediment estadístic: s'ha obtingut la diferència entre 

cada mitjana mensual i la mitjana general del període. A continuació aquesta diferència s'ha 

relativitzat dividint-la per la mitjana general i s'ha expressat en percentatges, que conserven el 

signe de la diferència algebraica i que permeten obtenir un ritme estacional molt clar (Raso et al. 

1987). 

 

Figura 4.1. Precipitació i escolament mitjans mensuals en mil·límetres sobre la superfície de la 

conca d'Arbúcies per al període d'estudi (1967-1992) 

La figura 4.2 posa de manifest la variabilitat de l'escolament i la precipitació en aquesta conca: 

com més a prop es troba el valor de 0 més petita és la desviació respecte a la mitjana. A la vista 

dels resultats podem assenyalar que: a) l'estacionalitat de l'escolament s’accentua durant els 

mesos d'estiu, especialment durant juliol i agost, b) el mes de l'any amb una variabilitat més alta 

respecte a la mitjana és desembre, essent també destacable la variabilitat respecte a la mitjana de 

juliol i agost, c) la primavera no és una estació amb una variabilitat remarcable en aquesta conca, 

d) l'estacionalitat de les precipitacions és, en general, més remarcable que la del escolament, e) la 

variabilitat de les plujós respecte a la mitjana és especialment significativa durant els mesos de 

febrer, maig, juliol, novembre i desembre. 
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Figura 4.2. Distribució mensual de les precipitacions i l'escolament a la conca d'Arbúcies en funció 

de les respectives mitjanes mensuals, per al període 1970-1980 i 1992 

 

Per altra banda, la variabilitat mensual de la precipitació es pot expressar també a partir de la 

relació: precipitació/número de dies de precipitació. Durant el període 1991-92 (figura 4.3) hi ha 

hagut un màxim mensual absolut d'intensitat de precipitació mitjana en el mes de desembre de 

1991 (31,7 mm/dia amb 6,5 dies de precipitació), i dos màxims relatius en els mesos de juny i 

gener (amb 19 i 18  mm de precipitació respectivament en 8 dies de pluja). Aquest fet posa de 

manifest la baixa freqüència i alta intensitat de la precipitació enregistrada durant aquests mesos. 

Per altra banda, maig i octubre han estat els mesos amb el màxim nombre de dies de precipitació 

(11 i 12,5 respectivament) però menys precipitació mitjana per dia (8,5 mm/dia). Això significa un 

alta freqüència i baixa intensitat de les precipitacions durant aquests mesos. Finalment cal 

assenyalat que els mesos amb menys nombre de dies de precipitació i més baixa intensitat han 

estat febrer i novembre.  
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Figura 4.3. Relació mitjana mensual entre la quantitat de precipitació i els dies de precipitació, 

Arbúcies 1991-1992. Nota: les dades de precipitació de gener a maig corresponen a la mitjana de 

1991 i 1992, mentre que les dades de juny a desembre corresponen a l'any 1992 

 

4.1.3. Anàlisi diària 

En aquest apartat es presenta l'anàlisi de les dades diaris d'escolament i precipitació per als anys 

1991 i 1992. Les dades de precipitació s'han obtingut a partir dels pluviogrames de l'Estació 

Meteorològica d'Arbúcies. Les dades d'escolament s'han obtingut a partir dels hidrogrames de 

l'Estació d'Aforament nº56. 

A partir de l'examen visual de la figura 4.4 i pel que a les relació diària entre precipitació i 

escolament es poden fer les següents consideracions: a) independentment de les condicions 

antecedents (especialment humitat del sòl) a l'inici de la pluja, es pot establir un llindar de 

precipitació al voltant dels 30 mm diaris a partir del qual es genera un escolament significatiu. Per 

sota de 30 mm de precipitació diaris l'escolament generat és poc important i no supera 1,2 m3 s-1 

a la sortida de la conca, b) es torna a posar de manifest, també, l'alta capacitat de retenció hídrica  

de la conca, que es manifesta especialment per una continuïtat de l'escolament d'aigua durant els 

mesos secs de l'any (4.1.2.). A part del control litològic, la capacitat d'escolament de l'aigua de 

pluja es veu reduïda per l'efecte retentiu de la vegetació i el sòl, per una banda, i l'absència d'una 

influència humana destacable amb àrees impermeables de generació ràpida d'escolament, per 

l'altra. 
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Figura 4.4. Precipitació diària (mm) i escolament mig diari (m3 s-1) de la conca d'Arbúcies entre 

maig de 1991 i desembre de 1992. S'expressa només l'increment d'escolament respecte al dia 

anterior 

 

4.1.4. Anàlisi horària: les avingudes 

4.1.4.1. El Model de l'Hidrograma Unitari 

El Model de l'Hidrograma Unitari (MHU) va ser utilitzat inicialment per Sherman el 1932 i formulat 

matemàticament per Nash el 1957. El seu treball va ser continuat per Dooge entre 1959 i 1973. La 

idea bàsica de l'MHU és que l'escolament total es pot dividir en l'escolament que és resposta 

directa de la precipitació d'aquell que no ho és. Una vegada l'hidrograma unitari s'ha calculat per 

una conca determinada, es pot utilitzar per a la predicció d'una ample varietat d'hidrogrames a 

partir dels valors obtinguts de precipitació. Per conques més grans de 100 km2, l'MHU és la 

manera més fiable per establir el model d'hidrograma de la conca (Kirby, 1988). 
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La pluja pot ésser dividida en pluja efectiva que contribueix a l'escolament ràpid, i pluja no-

efectiva que és la diferència entre la pluja total i la pluja efectiva. L'hidrograma unitari en T hores 

es defineix com l'hidrograma que resulta d'una precipitació efectiva de durada T hores sobre la 

conca (Shaw, 1983). El model assumeix una distribució homogènia de la precipitació al llarg del 

temps i en tota la conca. L'escolament superficial i el flux de base són els dos components 

principals de l'Hidrograma Unitari. El temps de retard entre la pluja i la resposta del riu, depèn 

entre altres factors, de les condicions antecedents, de la coberta vegetal, de la humitat del sòl i de 

la intensitat de la precipitació. Els hidrogrames de resposta varien en el temps. Shaw (1983) 

suggereix que la variació estacional en l'escolament també afecta la resposta de la conca a la 

precipitació.  

El Model de l'Hidrograma Unitari ha estat sovint criticat, sobretot a causa de les simplificacions 

que assumeix. Per exemple, la distribució espacial i temporal de la precipitació és rarament 

uniforme. A més a més, la resposta d'una conca a la precipitació pot variar en funció de la durada 

de la pluja. No obstant, Shaw (1983) suggereix una àrea de 500 km2 per sota de la qual, les 

variacions espai als i temporals de la precipitació no tenen una importància significativa. La conca 

d'Arbúcies, amb una extensió de 114 km2 és apreciablement més petita que el valor assenyalat 

per Shaw (1983), encara que està situada en una àrea Mediterrània amb fort gradient topogràfic. 

Aquest fet pot incrementar notablement la variabilitat potencial de la intensitat de precipitació, 

especialment durant les freqüents tempestes estiuenques. Cal assenyalar, a més a més, que 

només es disposa d'un pluviògraf en tota la conca d'Arbúcies i que, per tant, les dades disponibles 

són l'única hipòtesi de treball possible. 

4.1.4.2. El model HEC-1© 

Es descriu, d'una banda, el model HEC-1© (a partir del manual d'usuari (1985) i amb el 

recolzament del treball de Rosselló (1992) i, per altra banda, la seva aplicació a la conca de la riera 

d'Arbúcies. El model HEC-1© és un model hidro-meteorològic desenvolupat pel Hydrologic 

Engineering Center, Department of Army, US (1985) per a la transformació de pluja-escolament. 

Aquest programa s'aplica mitjançant un programa d'ordinador. Es tracta d'un model determinista 

i globalitzat, ja que s'introdueixen les dades que defineixen una conca (coeficient d'escolament i 

número de corba) i una precipitació concretes i s'obtenen un resultats que representen la 

modelització de l'escolament originat per aquesta precipitació. Per tractar la conca com una sola 

unitat, es requereix que aquesta sigui força homogènia en les característiques més significatives 

(litologia, usos del sòl, etc.) El model presenta diferents mètodes opcionals a l'hora de resoldre els 

diferents passos del model i per tant, ofereix una certa flexibilitat quant a la interpretació del 

sistema hidrològic de la conca. En el cas de que es disposi de dades reals aigües avall de la conca, 

la comparació entre els hidrogrames reals i els calculats permet un ajustament òptim dels 

paràmetres, tant pel que fa a les pèrdues per retenció com a la definició de l'hidrograma unitari. 

El programa HEC-1© permet utilitzar diferents opcions per a cadascun dels aspectes que es 

consideren: 

 1) La precipitació: El model utilitza informació pluviomètrica expressada com a distribució 

variable en el temps (hietogrames) i uniformement distribuïda a l'espai per a cada subconca o be 

mitjançant una sèrie de dades puntuals de diferents estacions pluviomètriques que el model 

transforma en un hietograma únic per a cada subconca. En el cas d'Arbúcies la informació 
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pluviomètrica s'ha introduït mitjançant un hietograma directament enregistrat per a tota la conca, 

a partir de les dades de només pluviògraf. 

 2) Les pèrdues: Es consideren com a pèrdues la intercepció superficial, la retenció en el 

terreny i la infiltració. Aquestes pèrdues no contribueixen a la formació d'escolament i es 

consideren fóra del sistema. El model ofereix quatre mètodes diferents per a avaluar les pèrdues: 

 a) Proporció uniforme i lineal de les pèrdues 

 b) Proporció exponencial de pèrdues 

 c) Mètode del número de corba del SCS 

 d) Mètode de la proporció de pèrdues de Holtan 

 

Per la seva utilització en aquest treball descrivim el mètode de corba del SCS. Basant-se en la seva 

experiència el SCS (Soil Conservation Service) ha catalogat els diferents tipus de terrenys segons 

les seves característiques drenants, assignant-los un número de corba diferenciat: 

 

Figura 4.6. Número de Corba (NC) segons Soil Conservation Service, en funció del tipus d'ús del sòl i 

les característiques hidrològiques del terreny 

Les pèrdues es calculen de la següent manera: 

Ai = (S Pj - V0)2   / (S Pj   - V0 + S) 

Land Use Description Hydrologic Soil Group 

A B C D 

Cultivated land 
1
: without conservation treatment 

                                with conservation treatment 
72 
62 

81 
71 

88 
78 

91 
81 

Pasture or range land: poor condition 
                                         good condition 

68 
39 

79 
61 

86 
74 

89 
80 

Meadow: good condition 30 58 71 78 

Wood or forest land: thin stand, poor cover, no mulch 
                                      good cover 

2
 

45 
25 

66 
55 

77 
70 

83 
77 

Open Spaces, lawns, parks, golf courses, cementeries, etc. 
                            good condition: grass cover on 75% or more of the area 
                            fair condition: grass cover on 50% to 75% of the area 

 
39 
49 

 
61 
69 

 
74 
79 

 
80 
84 

Commercial and business areas (85% impervious) 89 92 94 95 

Industrial districts (72% impervious) 81 88 91 93 

Residential 
3
      

Average lot size Average % impervious 
4
     

1/8 acre or less 65 77 85 90 92 
1/4 acre 38 61 75 83 87 
1/3 acre 30 57 72 81 86 
1/2 acre 25 54 70 80 85 
1 acre 20 51 68 79 84 

Paved parking lots,roofs,driveways,etc. 
5
 98 98 98 98 

Streets and roads: 
   paved with curbs and storm sewers 

5
 

   gravel 
   dirt 

 
98 
76 
72 

 
98 
85 
82 

 
98 
89 
87 

 
98 
91 
89 

Group A:  Deep sand, deep loess, aggregated silts 
Group B:  Shallow loess, sandy loam 
Group C:  Clay loams, shallow sandy loam, soils in organic content, and 

 soils usually high in clay 
Group D:  Soils that swell significantly when wet, heavy plastic clays, and certain saline soils 
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on,  S és una funció del número de conca (NC):  S = 254 (1-100 / NC) en mm, NC és el número de 

corba (figura 4.5), V0 és la capacitat d'emmagatzemament en mm, Ai és el volum de pluja efectiva 

a l'instant i∆t en mm, i Pj és el volum de precipitació per unitat d'àrea a l'instant j∆t en mm. El 

mètode suposa la següent relació V0 = 0,2 S, per la qual cosa no requereix més que un sol 

paràmetre d'entrada: NC.  

L'hidrograma unitari: el model basa la transformació pluja-escolament en la tècnica de 

l'hidrograma unitari, segons la qual la pluja efectiva, representada pel hietograma deduint-ne les 

pèrdues, es transforma en un escolament representat per la següent equació lineal: 

Qi =  ∑Uj Xi-j+1 

on, Qi és el cabal a la sortida de la conca a l'instant i∆t, Uj és el valor de l'ordenada de 

l’hidrograma unitari corresponent a l'instant j∆t i Xi és el valor de la precipitació efectiva durant 

l'instant i∆t. L'aplicació d'aquest mètode pressuposa dues hipòtesi importants: 

 1. L'hidrograma és característic de la conca i no depèn de la pluja 

 2. La resposta de la conca a una pluja efectiva és lineal, és a dir, l'escolament total 

corresponent a dos o més pulsacions de pluja efectiva és la suma dels escolaments que provocaria 

cada pulsació de pluja efectiva per separat. 

 

El model proporciona tres mètodes diferents de creació d'hidrogrames unitaris sintètics: el 

mètode de Clark, el de Snyder i el del SCS. Per al treball actual s'ha utilitzat l'hidrograma de SCS 

que relaciona l'hidrograma unitari amb un hidrograma de coordenades adimensionals, mitjançant 

un sòl paràmetre: el temps de retard (Tlag), que representa el temps que passa entre el moment 

en que es presenta el centre de masses del hietograma i el moment en que es dóna el pic de 

l'hidrograma. 

En el cas de la riera d'Arbúcies s'ha realitzat un exercici d'aplicació del model HEC-1© analitzant les 

crescudes de 23-24 de gener de 1992 i de 1-2 de juny de 1992, a partir de les dades de 

precipitació de l'estació pluviomètrica d'Arbúcies i a partir l'hidrograma de resposta ràpida 

observat que s'ha construït a partir de les dades de cabals de l'EA56. A partir del pic de la crescuda 

i sobre paper logarítmic s'ha dibuixat la recessió de la crescuda, considerant l'inici del període de 

relaxació del flux d’aigua, associat a una no-influència de la pluja, a partir de la tercera recta. Les 

opcions escollides per a l'aplicació del model a aquesta crescuda són les següents (annex 4): 

 - Pèrdues: Es valoren mitjançant el mètode SCS, aplicant el número de corba (NC). El 

número òptim, comparant l'hidrograma observat i l'hidrograma calculat, que s'ha aplicat ha estat 

25 que correspon a sòls profunds i sorrencs i terreny ben cobert per vegetació.(figura 4.5), amb 

unes pèrdues inicials per aquests esdeveniments particulars han estat de 50 mm (23-24 de gener 

de 1992), i de 21 mm (1-2 de juny de 1992). La superfície impermeable de la conca és del 0,03% 

(obtinguda a partir del mapa d’usos del sòl de la conca, figura 2.7). Les condicions antecedents 

d'humitat del sòl i capacitat d'infiltració de la conca poden haver tingut una influència important a 

l'hora de condicionar les pèrdues inicials obtingudes en ambdues crescudes: per una banda la 

precipitació durant el mes de gener de 1992 abans de la crescuda dels dies 23 i 24 havia estat 
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només de 15 mm, mentre que, d'altra banda, la quantitat de pluja recollida durant el mes de maig 

de 1992 abans de la crescuda de 1-2 de juny havia estat de 85 mm. 

 - Hidrograma unitari: S'utilitza l'hidrograma unitari del SCS, basat en el temps de retard 

del pic de la crescuda respecte al moment en que es presenta el centre de masses del hietograma. 

Es calcula el valor inicial d'aquest paràmetre en funció del temps de concentració (Tc), segons 

l’expressió: 

Tla = 0,37 Tc 

calculant prèviament els temps de concentració mitjançant la fórmula de Témez (1978): 

Tc = 0,3 (L / J 0,25)0,76  (hores) 

on, L és la longitud del curs principal en km, i J és el pendent mig del curs principal. El temps de 

retard obtingut a Arbúcies ha estat de 2,5 hores. 

A partir dels resultats obtinguts en l'anàlisi de les crescudes estudiades es pot indicar que la riera 

d'Arbúcies pertany al tipus de conca amb un llindar de resposta a la precipitació elevat, com a 

conseqüència, sobretot, d'una cobertura vegetal important, d'uns sòls profunds i sorrencs que 

afavoreixen les pèrdues per infiltració i d'un índex d'impermeabilitat molt baix fruit d'una activitat 

humana escassa. 
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4.2. PERÍODES DE RETORN DELS CABALS MÀXIMS DIÀRIS 

Hi han diversos procediments per a calcular el període de retorn dels cabals màxims, ja siguin 

instantanis o diaris. El més senzill es basa en el càlcul dels períodes de retorn dels cabals màxims 

instantanis anuals d'una sèrie d'anys, en funció del nombre d'anys de la sèrie de dades. El període 

de retorn (T en anys) es calcula com segueix: 

T =  (n+1) / N 

 on, n és el nombre d'anys de registre i N és número d'ordre d'un esdeveniment 

determinat. Aquest és un mètode molt utilitzat, però que perd fiabilitat a mesura que la sèrie 

d'anys és més petita. En el cas d'Arbúcies la sèrie de cabals màxims instantanis no és continua i 

només es disposa de vuit dades, per la qual cosa s'ha optat per treballar amb els Qc (cabals 

màxims diaris (taula 4.3), que encara que és menys precisa, presenta una major fiabilitat des del 

punt de vista estadístic. S'han utilitzat, així mateix, diferents mètodes de càlcul. 

Taula 4.3. Cabals màxims diaris (Qc) de l'EA56 riera d'Arbúcies i períodes de retorn de cadascun (T) 

segons la distribució de probabilitat de Gumbel (1958) 

Any Qc (m3 s-1) T (anys) 

1966 3,62 1,52  

1967 3,0 1,48 

1968 56,0 30,3 

1969 16,0 2,65 

1970 15,0 2,52 

1971 55,0 28,57 

1972 1,0 1,38 

1973 7,0 1,73 

1974 3,0 1,48 

1975 2,0 1,43 

1976 4,0 1,51 

1977 8,0 1,81 

1978 2,9 1,48 

1979 4,3 1,56 

1980 2,0 1,42 

1981 65,0 55,0 

1982 13,0 2,28 

1984 7,7 1,77 

1985 8,0 1,81 

1986 0,75 1,37 

1991 13,0 2,28 

1992 4,8 1,59 

Mitjana 13,39 

 Desviació estàndard () 19,35   
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El primer mètode de càlcul utilitzat ha estat la distribució de probabilitat de Gumbel (1958) per a 

esdeveniments extrems. L'expressió de la distribució és la següent: 

P = 1- e - e - (1,282 / s)(y - x + 0,45 s) 

T = 1 / P 

 on, P és la probabilitat de l'esdeveniment, s és la desviació típica de la distribució, y és el 

valor de cabal, x és la mitjana de la distribució i T és el temps en anys. El resultat d'aplicar aquesta 

distribució de probabilitats per a cadascuns del cabals màxims diaris en aquesta conca es presenta 

també en la taula 4.3. 

El principal problema d'aquest càlcul és que les dades utilitzades són els valors màxims de 

cadascun dels anys de la sèrie i, per tant, no s'inclouen els valors de series parcials que ocupen 

segones, terceres o altres posicions en cadascun dels anys. Sovint aquestes sèries parcials 

presenten valors més alts que els màxims anuals d'altres anys. És per aquesta raó que hem 

calculat els períodes de retorn d'una sèrie llarga dels valors Qc, seguint el mètode proposat per 

Anhert (1986). Aquest autor utilitza l'Index Magnitud-Freqüència (MFI) per a dades de precipitació 

a partir d'un llindar de 10 mm/24 hores. En primer lloc, Anhert (1986) calcula el RI (Interval de 

Retorn) per a cada intensitat de precipitació a partir de la fórmula descrita al principi d'aquest 

apartat: 

RI = n+1 / N 

Aleshores s'estableix una correlació entre el log10 de cada RI i la corresponent precipitació: 

P24 hores = a + b log10 RI 

A partir de la constant i el coeficient de la recta pot reconstruir l'MFI per a un interval de retorn 

determinat. L’índex dona la quantitat màxima de precipitació esperada en 24 hores cada 1 any, 10 

anys o 100 anys. 

a = RI 1 any 

a+b = RI 10 anys 

a+2b = RI 100 anys 

En el cas de dades de cabals i, donades les dificultats de seleccionar un llindar a partir del qual 

calcular l'MFI, s'ha realitzat aquest càlcul amb els 115 Qc més alts (valors de la variable cabal mig 

diari) del període 1967-1992 de la riera d'Arbúcies. Segons Aparicio (1975) 115 cabals és el 

nombre mínim per assegurar un error màxim del 10% en el càlcul del cabal estimat per 100 anys. 

En el cas d'Arbúcies el Qc més petit utilitzat ha estat de 5,2 m3 s-1 (que correspon, segons la Corba 

de Freqüències de Cabals d'aquesta conca  (figura 2.5), al cabal igualat o superat l'1,5% del 

temps). El resultat del càlcul és el següent: 

Qc = 2,0 + 34,97 log10 RI    (1) 

el que proporciona un MFI (figura 4.6) per 1, 10 i 100 estimat de: 
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1 any = 2,00 m3 s-1 

10 anys = 36,97 m3 s-1 

100 anys = 71,94  m3 s-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Índex Magnitud-Freqüència (MFI, Anhert, 1986) a partir de l’equació (1), per als 115 Qc 

màxims de l'EA56 Arbúcies, per al període 1967-1992 
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5.1. TRANSPORT DE SOLUTS 

Des d'un punt de vista científic, tenir informació sobre la càrrega de material dissolt pot ser de 

gran interès a l'hora de calcular taxes de meteorització i erosió,  a l'hora de descriure els processos 

de denudació química d'una conca de drenatge, i a l'hora de proporcionar una visió més 

entenedora del balanç geoquímic global (Walling, 1984). 

 

5.1.1 Caracterització química de l'aigua de la riera d'Arbúcies 

Les concentracions mitjanes de l'aigua de la riera d'Arbúcies es presenten a la taula 5.1. Els 

principals trets químics són els següents: 

 - El pH es manté força constant, amb una mitjana aritmètica de 7,32 i un coeficient de 

variació del 2,8%. Aquest és un pH força bàsic per tractar-se d'una conca sobre roques silicatades. 

La conductivitat elèctrica mitjana 25ºC és de 369,7 µS cm-1 amb un coeficient de variació del 

13,1%. Aquesta conductivitat obtinguda en una conca granítica és molt alta comparada amb 

aquells valors obtinguts en l'àrea de filites del massís del Montseny: 68 µS cm-1 (Rodà, 1983) i 115 

µS cm-1 (Sala, 1988). La correlació estadística entre Conductivitat Elèctrica (CE) i concentració del 

Total de Sòlids Dissolts (TSD) s'estableix a partir de la següent equació (estadísticament 

significativa p>0,99): 

TSD = 0,63 × CE0,96   (N = 212;  r2 = 0,53) 

 - Hi ha una relació significativa (p>0,99) entre la conductivitat elèctrica i els següents 

elements químics: Ca2+ (r2=0,54), Mg2+ (r2=0,54), HCO3
- (r2=0,50), Cl- (r2=0,24) i SO42

-(r2=0,25). La 

conductivitat elèctrica és totalment independent de la concentració de potassi (r2=0,007). Les 

concentracions químiques mitjanes i els corresponents coeficients de variació i desviacions 

típiques de l'aigua de la riera d'Arbúcies estan representades en la figura 5.1. La composició 

química (en meq l-1) de la riera d'Arbúcies (figura 5.2) està dominada pels carbonats (34.2%) i el 

calci (27,9%), seguits pel sodi (9,9%), magnesi (9,4%), clorur (7,2%) i sulfat (6,4%). Silici (2,4%), 

nitrats (1,6%) i potassi (0,7%) són els components minoritaris. 

Taula 5.1. Estadístics de la composició de les aigües de la riera d'Arbúcies (en meq l-1) a partir de 

mostres setmanals i durant les crescudes 

    X  CV (%) 

SiO2 194 135,1 13,7 10,1 

K+ 212 33,9 17,3 52,3 

Na+ 212 500,3 131,4 26,2 

Ca2+ 212 1413,2 282,2 19,9 

Mg2+ 212 461,6 91,1 19,7 

HCO3
- 152 1729,1 310,1 17,9 

Cl- 212 351,5 114,4 32,5 

NO3
- 212 76,8 44,4 57,8 

SO4
2- 212 313,1 68,4 21,8 
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 - La suma de les concentracions mitjanes del components principals és de 5,01 meq l-1, 

mentre que la suma de les concentracions mitjanes dels cations és de 2,41 meq l-1.  Aquesta es 

pot considerar, doncs, la concentració catiònica mitjana de l'aigua de la riera d'Arbúcies, ja que els 

component minoritaris no inclosos (Al, Fe i H) no l'incrementen apreciablement. La concentració 

mitjana total és una concentració intermitja comparada amb aquelles obtingudes en diferents 

conques silicatades en l'àrea de filites del massís del Montseny: 0,67 meq l-1 (Rodà, 1983), 0,57 

meq l-1 sense els carbonats (Àvila, 1984), i 1,62 meq l-1 (Piñol et al., 1992) i en diferents conques 

silicatades riques en carbonats i calci de les Muntanyes de Prades: 10,64 meq l-1 (Piñol et al., 

1992) i 6,69 meq l-1 (Piñol et al., 1992). 

 - El calci domina la concentració catiònica de les aigües d'Arbúcies (58,5% de la 

composició), seguit pel sodi (21%) i el magnesi (19,1 %). En les aigües continentals, fins i tot en 

conques sobre roques silicatades, el calci domina la composició catiònica de les aigües de 

drenatge (Rodà, 1983).  Aquest fet s'ha comprovat en conques silicatades del massís del 

Montseny i de les Muntanyes de Prades (Rodà 1983, Àvila 1984, Àvila & Rodà 1988, Piñol et 

al.1992). 
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Figura 5.1. Concentracions mitjanes, coeficients de variació (i), i desviacions típiques (ii) de 

cadascun dels components principals de l'aigua de la riera d'Arbúcies 

 - La concentració de magnesi (461,6 µeq l-1) és més alta que les concentracions 

mesurades en conques sobre filites del Montseny 142 µeq l-1 (Àvila, 1984) i 192 µeq l-1 (Piñol et 

al., 1992), essent lleugerament inferior a les concentracions trobades en dues conques silicatades 

en les Muntanyes de Prades 779 i 580 µeq l-1 (Piñol et al., 1992). 

 - La concentració de sodi (500,3 µeq l-1) també és més alta que les concentracions 

obtingudes en conques silicatades del Montseny 197 µeq l-1 (Àvila, 1984) i 314 µeq l-1 (Piñol et al., 

1992), i també una mica inferior als valors obtinguts en dues conques sobre filites de les 

Muntanyes de Prades 732 i 538 µeq l-1 (Piñol et al., 1992). 

 - La concentració de potassi és molt baixa. Representa un 1,4% de la concentració 

catiònica. En les aigües continentals el potassi és normalment més escàs que els altres cations, i 

normalment pot representar entre un 2-4% de la concentració catiònica (Rodà 1983). En conques 

naturals silicatades del Montseny i Prades la concentració de potassi respecte a la concentració 

catiònica mitjana varia entre un 0,70% (Piñol et al., 1992) i un 5,6% (Àvila, 1984). 

 

Figura 5.2. Distribució dels ions majoritaris (en equivalents) en la riera d'Arbúcies 

 

 - El silici presenta una concentració bastant constant al llarg de l'any (135 µeq l-1 de 

concentració mitjana amb un coeficient de variació 10,1%). Aquesta concentració és molt similar 

que la obtinguda en una conca alpina de roques granítiques homogènies en els 'Pacific Ranges' del 

Canadà que és 120 µeq l-1 (Zeman & Slaymaker, 1975). 

 - El bicarbonat domina la concentració d'anions (66,5% del total), seguit pel clorur 

(13,5%) i els sulfats (12%). La concentració de bicarbonats és de tres a cinc vegades superior als 

valors obtinguts en conques silicatades del Montseny (Rodà 1983, Piñol et al. 1992), però inferior 

als valors obtinguts en conques sobre filites de les Muntanyes de Prades (Pinol et al., 1992). 
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 - La concentració mitjana de clorurs (351,5 µeq l-1) és més alta que l'obtinguda en cinc 

rierols de l'àrea de filites del Montseny 86,8 µeq l-1 (Rodà, 1983) i 96 µeq l-1 (Piñol et al., 1992), i 

similar a l'obtinguda en diferents conques de filites de Prades entre 265 i 340 µeq l-1 (Piñol et al., 

1992). 

 - Finalment, assenyalar que els sulfats presenten una concentració mitjana moderada 

(313,1 µeq l-1) comparada amb els valors obtinguts en conques silicatades del Montseny (150 µeq 

l-1 (Rodà, 1983) i 179 µeq l-1 (Piñol, 1992)) i de Prades (908 i 574 µeq l-1 (Piñol et al., 1992)). 

Moltes de les mostres analitzades no contenen nivells detectables de nitrats. Aquest fet ha estat 

també constatat en conques naturals a Prades i al Montseny (Piñol et al., 1992). La concentració 

mitjana és força més alta que l'obtinguda per Àvila, (1984) en conques filítiques del Montseny 

(12,9 µeq l-1). Aquest fet, juntament amb l'alt coeficient de variació que presenta aquest element 

al llarg de l'any pot estar presumiblement relacionat amb les entrades provinents dels adobs 

agrícoles. 

Resumint, l'aigua de la riera d'Arbúcies es pot qualificar de bicarbonatada-càlcica amb una 

mineralització moderada (comparada amb les microconques filítiques del Montseny i de Prades), 

amb importants concentracions de silici (encara que sigui un component minoritari), i amb baixes 

o molt baixes concentracions de potassi i nitrats. 

 

5.1.2. Correlacions entre cabal, ions i TSD 

Les dades de les concentracions iòniques de l'aigua de la riera d'Arbúcies han estat analitzades en 

funció del cabal. S'ha utilitzat l'anàlisi de mínims quadrats per a l'ajustament de les relacions entre 

cabal i els diferents components de l'aigua,  així com per trobar les corresponents significacions 

estadístiques entre aquestes correlacions. Hi ha una correlació exponencial negativa entre cabal 

(Q) i magnesi, TSD, calci (figura 5.3), bicarbonats, sodi, clorur, sulfat i silice (taula 5.2). 

Taula 5.2. Relacions estadístiques significatives (p>0,99) entre cabal i els ions principals (Cabals en 

l s-1 i concentracions en mg l-1) 

  Equació r2 

SiO2 14,1 × Q-0,08 0,30 

Na+ 51,3 × Q-0,21 0,67 

Ca2+ 109,6 × Q-0,19 0,73 

Mg2+ 22,9 × Q-0,19 0,82 

Cl- 47,8 × Q-0,19 0,39 

SO4
2- 48,9 × Q-0,17 0,35 

HCO3
- 446,6 × Q-0,20 0,73 

TSD 691,8 × Q-0,18 0,78 
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Taula 5.3. Matriu de coeficients de relacions entre ions estadísticament significatives (p>0,99) 

  Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3

- 

Ca2+ 0,93 
     

Mg2+ 1,03 0,97 
    

Cl- 0,62 0,52 0,51 
   

SO4
2- 0,47 0,53 0,50 0,66 

  
HCO3

- 1,02 0,87 0,89 0,97 0,75   

 

La relació entre cabal i potassi és positiva estadísticament significativa (p>0,95), i ve donada per 

l’equació: K+ = 0,15 × Q0,27 (r2=0,08). Cal assenyalar també que no hi ha cap relació estadísticament 

significativa entre els nitrats i el cabal ni entre els nitrats i la resta d'elements químics. 

Gunnerson (1967) va identificar tres categories de relacions entre ions i cabal: aquelles amb un 

exponent en les relacions logarítmiques menor a -0,1 (silici a Arbúcies) amb un comportament 

que es pot qualificar d'independent respecte al cabal; aquelles amb un exponent entre -0,1 i -0,3 

amb una relació moderadament depenent del flux (sodi, calci, magnesi, sulfats, clorur i carbonats 

a Arbúcies); i aquelles amb un exponent superior a -0,33 (cap a Arbúcies) altament dependents 

del comportament del cabal. En el cas d'Arbúcies, el potassi és l'únic dels ions majoritaris 

analitzats que presenta una relació positiva moderada amb el cabal. Per altra banda, els estudis 

efectuats per Piñol et al., (1992) en diverses microconques de Prades i el Montseny sobre roques 

silicatades, posen de manifest que, al igual que a Arbúcies (taula 5.2), els elements més fortament 

relacionats amb el cabal són els bicarbonat, el calci, el magnesi i el sodi. Els clorurs i els sulfats 

presenten així mateix una relació significativa amb el cabal, però més moderada. S'han calculat les 

relacions estadístiques entre els diferents ions (taula 5.3). Hi ha una correlació exponencial 

positiva estadísticament significativa (p>0,99%) entre tots el ions i entre ells i el TSD, excepte per 

al potassi, silici i nitrats. Les correlacions més significatives són: 
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- HCO3- i TSD r2=0,95 

- Mg2+ i TSD r2=0,91 

- Ca2+ i Mg2+ r2=0,91 

- Ca2+ i TSD r2=0,87 

- Mg2+ i HCO3 r2=0,86 

- Na+ i TSD r2=0,81 

- Ca2+ i HCO3
- r2=0,80 

 

 

Figura 5.3. Relacions estadístiques cabal-TSD (i), i cabal-calci (ii) 
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Les correlacions i els seus coeficients entre els cations sodi, calci i magnesi són molt similars o 

idèntiques a les trobades en la conca TM9 del massís del Montseny sobre filites (Piñol et al., 

1992). En canvi, i pel fa als clorurs i als sulfats, les correlacions obtingudes a Arbúcies difereixen 

substancialment de les trobades en TM9 (Piñol et al.,1992). Les correlacions estadísticament 

significatives entre els diferents ions i el cabal s'han utilitzat posteriorment per al càlcul de la 

producció de material dissolt de la riera d'Arbúcies. 

 

5.1.3. La càrrega de material dissolt de la riera d'Arbúcies 

La càrrega total de material dissolt de la riera d'Arbúcies s'ha calculat (taula 5.4) a partir de la 

Corba de Freqüències de Cabal (figura 5.4) i la correlació estadísticament significativa entre cabal i 

concentració de TSD, segons el mètode proposat per Walling (1984). No ha estat necessari 

corregir la correlació mitjançant l’índex de Ferguson (1986) (veure metodologia), ja que la 

dispersió del punts és molt baixa (figura 5.3). La desviació entre la concentració estimada i la 

mesurada ha estat del 0,3%. 

5.1.3.1. Producció anual de material dissolt 

La producció mitjana anual de material en dissolució de la riera d'Arbúcies (taula 5.4), obtinguda 

per al període 1967-1992 és de 4116,3 t sobre una aportació hídrica de 2686 m3 ha-1 a-1; això 

significa una contribució mitjana de 388 kg ha-1 a-1 i un transport mitjà de 0,14 kg m-3. La 

producció ha estat també calculada per als anys d'estudi 1990-91 i 1991-92. Durant el primer la 

producció de material dissolt va ser de 4094,9 t, mentre que durant el segon la conca va exportar 

5428,7 t.  

Aquestes dades posen de manifest que la variació pel que fa a la producció de material dissolt 

durant els anys d'estudi es va acostar força a la mitjana general, amb una variació del 16% l'any 

1990-91 i una variació del +11,6% l'any 1991-92. En termes de cabal de material dissolt (% del 

cabal d'aigua que correspon a material dissolt), va ser lleugerament més alt durant 1990-91 amb 

un 0,019% de la contribució hídrica total, que durant 1991-92 que va ser del 0,018%. Aquesta no 

és una gran diferència, més si tenim en compte que aquests han estat dos anys mitjans pel que fa 

a precipitació i contribució hídrica en aquesta conca. 
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Figura 5.4. Corba de Freqüències de Cabal de l'EA56 riera d'Arbúcies (1967-1992) 

 

La producció mitjana anual per a cadascun dels diferents ions ha estat calculada seguint el mateix 

procediment integrat entre CFC i les correlacions significatives entre cabals i concentracions. Hem 

corregit el biaix estadístic de la relació entre cabal i K+ (desviació estimada entre concentració 

coneguda i observada de 46,9%), entre cabal i Na+ (1%), entre cabal i SO4
2- (2,5%) i entre cabal i Cl- 

(2,7%). La producció mitjana anual de NO3
- ha estat calculada com el producte entre el cabal mig 

del període analitzat (1967-1992) i la concentració mitjana de sediment mesurada. Els resultats 

són: 

SiO2 171,9  t 

Cl- 265,1  t 

K+ 40,8  t 

SO4
2- 323,8  t 

Na+ 243,1  t 

HCO3
- 2241,7 t 

Ca2+ 601,0  t 

NO3
- 154,6  t 

Mg2+ 119,1  t 

Total 4161,1 t 

 

La petita discrepància (1%) entre la producció calculada utilitzant la concentració total de sòlids 

dissolts i el cabal, i la producció total  a partir de la suma de la producció de cadascun dels ions 

per separat, pot ser deguda a la no-ponderació de les concentracions de nitrat respecte al cabal. 

El procediment d'estimar la producció com el producte de la mitjana de la concentració per el 

cabal mig produeix normalment un increment de la producció final. 
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Taula 5.4. Càlcul de la producció mitjana anual de material dissolt a la riera d'Arbúcies per al  

període 1967-1992, a partir de la Corba de Freqüències de Cabal i la Correlació Estadística 

significativa entre Cabal i Total de Sòlids Dissolts (TSD) 

Freqüència (%) Cabal (l s-1) TSD (mg l-1) Cabal (l s-1) Càrrega (t) 

0,01 6 501,11 0,006 0,01 

0,03 7,9 476,90 0,008 0,04 

0,05 10,4 453,87 0,010 0,07 

0,1 13,7 431,91 0,014 0,19 

0,2 17,9 411,61 0,018 0,46 

0,05 23,6 391,63 0,024 0,15 

0,1 31 372,87 0,031 0,36 

0,3 40,7 355,04 0,041 1,37 

1,6 53,5 337,98 0,054 9,12 

4,4 70,3 321,77 0,070 31,39 

5,0 92,4 306,32 0,092 44,63 

2,7 121 291,81 0,121 30,06 

4,3 159 277,81 0,1159 59,90 

12,5 210 264,24 0,210 218,74 

9,7 275 251,72 0,275 223,80 

14,4 362 239,57 0,362 393,83 

11,8 476 228,05 0,476 403,95 

7,0 625 217,14 0,625 299,59 

7,4 821 206,74 0,821 396,10 

6,4 1080 196,78 1,080 428,94 

3,6 1419 187,35 1,419 301,81 

3,8 1865 178,35 1,865 398,60 

2,3 2451 169,79 2,451 301,10 

2,2 3900 157,70 3,900 451,02 

0,1 34500 153,89 34,500 121,30 

Producció mitjana anual 

    4116,3 t         

 

5.1.3.2. Contribució de les crescudes en la càrrega de material dissolt 

La producció de material dissolt de 9.10.92 i 25/26.12.92 s'ha calculat a partir del cabal total 

drenat (estimat a partir dels hidrogrames de les crescudes) i de les mostres d'aigua discretes 

obtingudes mitjançant el mostrejador automàtic. La producció total s'ha obtingut sumant la 

càrrega total obtinguda cada hora de la crescuda (calculada com el producte del cabal mig i la  

corresponent concentració mesurada). Les entrades atmosfèriques s'han estimat com el producte 

de la concentració de material dissolt de l'aigua de pluja per la quantitat de precipitació caiguda, 

assumint aquesta concentració com a uniforme durant tota la tempesta. 

Els resultats donen que la producció total de soluts durant la crescuda 9.10.92 (17 hores) va ser de 

21,6 t mentre que el flux total escolat mesurat a la sortida de la conca va ser de 137.088 m3. 
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Aquest flux total escolat representa un 3,3% de la quantitat total d'aigua de pluja caiguda sobre la 

conca (39,2 mm). Les entrades atmosfèriques provinents d'aquesta pluja s'han estimat en 257,9 t 

per tota la conca (partint d'una concentració uniforme de 62,4 mg l-1). Si l'escolament és el 3,3% 

del total de l'aigua caiguda, aleshores la contribució del material dissolt en l'aigua de pluja a la 

producció total de material dissolt de la crescuda es pot estimar en 8,51 t que significa un 39,3% 

del total de soluts exportats. Assenyalar també que la contribució d'aquesta crescuda dins de la 

producció anual de material dissolt és del 0,50%; que el cabal escolat durant aquest 

esdeveniment equival al 0,45% del flux total anual; i que el cabal dissolt (% del cabal total 

constituït per partícules dissoltes en l'aigua) durant la crescuda ha estat del 0,015%. 

Per altra banda, durant la crescuda 25/26.12.92 (87 hores) la producció de material dissolt va ser 

de 135,0 t mentre que el flux total escolat mesurat a la sortida de la conca va ser de 843.732 m3. 

Aquest flux total escolat representa un 6,2% de la quantitat total d'aigua de pluja caiguda sobre la 

conca (127,9 mm). Les entrades atmosfèriques provinents d'aquesta pluja s'han estimat en 1060 t 

per tota la conca (partint d'una concentració uniforme de 78,8 mg l-1 durant la pluja). Si 

l'escolament és el 6,2% del total de l'aigua caiguda, aleshores la contribució del material dissolt en 

l'aigua de pluja a la producció total de material dissolt de la crescuda es pot estimar en 65,7 t o el 

que és el mateix un 48,7% del total de soluts exportats. Finalment cal assenyalar que la 

contribució d'aquesta crescuda a la producció anual de material dissolt ha estat del 3,3%; que el 

cabal drenat mesurat representa el 2,8% de la contribució anual; i que el cabal dissolt durant 

l'esdeveniment va ser del 0,016%. 

Aquests resultats posen de manifest que: a) la càrrega de material dissolt pot variar de manera 

important d'una crescuda a una altra. El factor més important és la quantitat de cabal drenat. Per 

tant, quan més llarga és la crescuda i més important és el cabal, més soluts s'exportaran fóra de la 

conca; b) La importància de la contribució del Total de Sòlids Dissolts durant una crescuda en la 

producció total anual està directament relacionada amb la importància d'aquesta en el flux total 

anual escolat; c) El cabal de material dissolt representa un % molt baix respecte al cabal drenat 

durant la crescuda; i d) Les salts dissoltes en l'aigua de pluja representen una part molt important 

del total de material exportat durant una crescuda. 

5.1.3.3. Variabilitat temporal de la càrrega de material dissolt 

El comportament mensual de TSD (Total de Sòlids Dissolts) i de cadascun dels ions principals 

durant els dos anys d'estudi segueix un patró de dilució bastant clar (especialment durant 1990-

91), que incrementa, o redueix, la concentració amb el cabal, excepte per al potassi, nitrats i silici 

(figura 5.5).  

Pel que fa al K+ presenta un comportament mensual força erràtic que combina períodes amb una 

concentració força constant totalment independent del cabal (febrer, març i abril de 1992), mesos 

que disminueix en concentració paral·lelament a una disminució del cabal (gener i juny de 1991), 

mesos que incrementa la concentració amb un increment de cabal (agost, setembre i octubre de 

1991), i finalment, mesos que es dilueix amb el cabal (febrer-març-desembre de 1991, i juny-juliol 

de 1992). Les concentracions de NO3
- presenten una relació molt independent amb el cabal, 

clarament influenciada per les entrades provinents de l'agricultura: els camps de conreu dedicats 

als cereals s'adoben normalment dues vegades al llarg de l'any: la primera al principi de la 
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temporada de la sembra (octubre-novembre), i la segona al final de l'hivern (febrer-març). El 

nitrat és rentat ràpidament durant les tempestes i es transportat dissolt pel flux d'aigua fóra de la 

conca. Aquest comportament mensual es prou evident en la figura 5.5. El SiO2 presenta un 

comportament mixt, que combina períodes de dilució (especialment durant els mesos de 

desembre 91-92, que són els que van tenir els cabals mensuals més alts) i de no-dilució al llarg del 

període. Aquest fet pot suggerir que el silici en aquest riu té un llindar de dilució per un cabal mig 

superior als 2 m3 s-1. Per sota d'aquest cabal mig mensual normalment segueix un patró de no-

dilució, ocasionalment, força independent de l'evolució del cabal (setembre 91). 

 

 

Figura 5.5. Ionigrames mensuals de TSD, HCO3
-, Na+, C2+, K+ i NO3

- a l'EA56 Arbúcies 
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Figura 5.5. (cont.) Ionigrames mensuals de TSD, HCO3
-, Na+, C2+, K+ i NO3

- a l'EA56 Arbúcies 

Segons Piñol et al., (1992) en el Montseny i Prades les variacions estacionals en la composició 

química de l'aigua estan directament emparellades amb les variacions de cabal i reflecteixen els 

processos biogeoquímics principals que actuen en el sistema: ions litofílics (HCO3-, Ca2+, Mg2+, 

Na+), ions atmofílics (SO4
2- i Cl-) i ions biofílics (NO3

- i K+).  

Taula 5.5. Contribució mensual i estacional de la càrrega de material dissolt 

  
Contribució (%) 

1990-1992 1967-1992 

Mensual 
  

Octubre 6,5 5,6 

Novembre 5,5 10,2 

Desembre 15,7 16,3 

Gener 8,9 9,8 

Febrer 8,2 10,4 

Març 11,4 9,5 

Abril 7,9 8,8 

Maig 9,6 9,3 

Juny 8,4 6,5 

Juliol 8,3 4,0 

Agost 4,5 3,2 

Setembre 5,0 6,3 

Estacional 
  

Tardor 27,3 32,4 

Hivern 29,1 29,4 

Primavera 26,8 24,5 

Estiu 16,8 13,6 
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Un altre procés que determina les variacions estacionals en la composició química de l'aigua és el 

canvi en la química de l'aigua subterrània a partir dels efectes de la temperatura i dels CO2 del sòl 

sobre les taxes de meteorització. Aquests autors assenyalen també que la variabilitat estacional 

en la composició química de l'aigua subterrània és més alta en àrees amb una precipitació baixa, 

com en Prades, on la recàrrega de l'aqüífer és limitada i poc freqüent (Piñol et al., 1992). Per altra 

banda, la producció anual de material dissolt d'aquesta conca no és uniforme al llarg de l'any 

hidrològic. La producció mensual i estacional de material dissolt s'ha calculat a partir de la relació 

significativa entre cabal i concentració, s'ha representat (figura 5.6), i s'ha tabulat en relació a la 

producció total (taula 5.5). 

Amb l'objectiu d'establir si hi ha o no un comportament estacional en la càrrega de material 

dissolt en la riera d'Arbúcies, s'ha utilitzat un senzill procediment estadístic: la diferencia entre la 

càrrega de material dissolt de cadascuna de les estacions de 1990 i 1992 i la càrrega mitjana anual 

del període 1967-1992, s'ha ponderat amb la càrrega estacional mitjana obtinguda durant el 

període 1967-1992. Una vegada aquesta relació s'ha establert, el valor s'ha relativitzat 

multiplicant per 100 (Raso et al., 1987). 

 

Figura 5.6. Distribució temporal (mensual i estacional) de la càrrega dissolta a l'EA56 riera 
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La figura 5.7 posa de manifest el component estacional de la producció de material dissolt durant 

el període d'estudi: com més a prop es troba el valor de 0 més petita és la desviació respecte a la 

mitjana. La variabilitat estacional màxima s'ha produït durant l'estiu i durant la tardor de 1991, 

mentre que la càrrega de soluts durant les altres estacions no s'ha allunyat gaire de la mitjana, 

especialment durant la primavera i l'estiu de 1992.  

Figura 5.7. Distribució estacional de la càrrega dissolta (1990-92) en funció de la càrrega mitjana 

del període (1967-1992) 

 

5.1.3.4. Exportació neta de material dissolt de la conca d'Arbúcies 

Amb l'objectiu d'establir l'exportació neta de material dissolt d'aquesta conca, se'n han calculat 

les entrades atmosfèriques. L'estimació de les entrades anual provinent de l'atmosfera en forma 

de salts dissoltes en l'aigua de pluja (kg ha-1 a-1) per al període 1991-92, s'ha fet calculant el 

producte de la concentració mitjana anual ponderada per volum d'aigua precipitada de cada ió, 

per la precipitació total anual (Àvila & Rodà, 1988). L'exportació neta per a cada element s'ha 

calculat aleshores, com la diferència entre les sortides brutes menys les entrades atmosfèriques 

(taula 5.6). 

Més del 80% de la càrrega dissolta transporta pels rius està generalment composta per quatre 

elements: HCO3
-, SO4

2-, Ca2+ i SiO2 (Walling, 1984). Cadascun d'aquests elements tindrà una 

importància diferent depenent dels diferents controls en cada conca (sobretot litologia, dinàmica 

hidrològica i activitat antròpiques). La majoria dels rius amb concentracions mitjanes entre 100 

mg l-1 i 1000 mg l-1 estan dominats per les entrades provinents de la meteorització del sòl i la roca 

(Walling, 1984). La química de l'aigua d'aquests rius està dominada pel bicarbonat càlcic. Aquest 

és el cas de la riera d'Arbúcies, on més del 61% de la concentració mitjana està dominada per 

aquests dos elements. 

El balanç hidroquímic de la riera d'Arbúcies mostra que tots els elements tenen un balanç positiu 

(taula 5.7). Per tant, les sortides netes dels elements ha de provenir de fonts internes del sistema, 

excepte les de clorur i sulfats (dominades pels inputs atmosfèrics) i les de nitrats (fortament 
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lligades a l'activitat humana). Les sortides netes estan dominades pel bicarbonat, seguit del calci, 

sodi, silici i magnesi. 

Cal assenyalar en primer lloc que, la granodiorita de la conca d'Arbúcies conté feldspats potàssics i 

plagiòclassis càlcico-sòdiques. Els primers reaccionen amb l'aigua de pluja, acidificada tant per 

contacte amb el diòxid de carboni atmosfèric com per el del sòl, produint carbonats de potassi, la 

majoria dels quals són absorbits per les arrels de les plantes (Sala & Wheeler, 1988). Els feldspats 

amb plagiòclasi tenen un 22-35% d'anortita (Igme, 1983) que al meteoritzar-se allibera calci i 

bicarbonats sòdics solubles. La biotita, també present en aquesta roca, es meteoritza donant lloc, 

entre altres compostos, a bicarbonat de magnesi (Chorley, 1969). 

En conques no calcàries com la riera d'Arbúcies, el bicarbonat prové parcialment, com hem vist, 

de les reaccions del diòxid de carboni de l'atmosfera i en el sòl. No obstant, HCO3
- té un gran 

interès geomorfològic, ja que està directament involucrat en alguns processos de meteorització 

química. El CO2 que resulta de l'activitat biològica de les plantes i els animals produeix, per 

hidratació, H2CO3, que és un important donador de protons en la hidròlisi dels silicats, produint 

HCO3
-. La hidròlisi dels silicats és el principal mecanisme de la meteorització química de la roca, i 

és per tant, el major responsable de la producció d'ions metàl·lics i de HCO3
-. 

Una part important dels nitrats transportat pels rius està associada al sistema sòl-planta. Prové de 

la mineralització de la matèria orgànica i de la fertilització dels camps de conreu amb adobs-N. Les 

entrades atmosfèriques de nitrats són també una font important d'aquest element. En el cas de la 

conca d'Arbúcies, amb més de 450 ha dedicades a l'agricultura part d'elles al conreu de cereals, 

l'exportació neta de nitrats prové, en una part molt important, de les entrades agrícoles. Aquesta 

exportació neta és molt alta compara amb el valors donats per Àvila & Rodà (1988) en conques no 

conreades del Montseny, i per Escarré et al. (1984) en conques no conreades de les Muntanyes de 

Prades. L'adob normal per hectàrea en un camp de conreu de cereals és de 113UF (=kg) de nitrat, 

distribuïts al llarg de l'any. Això dóna aproximadament unes entrades de 28 t de nitrats cada any 

en aquesta conca. Els nitrats s'introdueixen normalment com a compost amònic, encara que 

l'aigua només rentat els nitrats, tant superficialment com subsuperficial. Els nitrats es dissolen 

fàcilment en aigua i, per tant, poden ser rentats relativament ràpid dels camps de conreu. 

Taula 5.6. Producció química neta de la Riera d'Arbúcies 1991-1992 (sortides menys entrades en 

kg ha-1 a-1) 

  Entrades Sortides Balanç 

SiO2 1,5 21,1 19,6 

K+ 3,7 4,0 0,3 

Na+ 2,1 31,1 29,0 

Ca2+ 16,1 76,5 60,4 

Mg2+ 0,9 15,2 14,3 
Cl- 13,5* 33,7 

 NO3
- 10,2 14,5 2,3 

SO4
2- 32,7 40,9 8,2 

HCO3
- 0,9 286,2 285,3 

* Dades d’Àvila, A. & Rodà, F. (1988) 
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L'exportació neta de sulfats d'aquesta conca és de 8,2 kg ha-1 a-1. Aquest valor és més alt que el 

valor obtingut per Àvila & Rodà (1988) en la riera de la Castanya (Montseny) i és més baix que el 

quantificat per Farley & Werritty (1989) en tres petites conques al sud-oest d'Escòcia. Aquests 

autors l'atribueixen a la deposició seca atmosfèrica de diòxid de sulfur, que no ha estat 

quantificada en el nostre estudi. No obstant això, la deposició humida de 32,7 kg ha-1 a-1 no és 

altament fiable, i podria indicar un cert grau de contaminació de les mostres. 

La concentració de clorurs en aigües de riu, en absència de pol·lució, cal atribuir-la a un origen de 

tipus atmosfèric derivada dels aerosols provinents del mar, més que no pas a un control litològic. 

Algunes anomalies en el nivell de clorurs poden estar, relacionades amb fonts litològiques de 

clorur (Walling & Webb, 1981), sobretot sobre materials triàsics (Keuper). En el cas de la riera 

d'Arbúcies, la concentració mitjana és força baixa (12,26 mg l-1), encara que es detecta un 

augment aigües avall de la vil·la d'Arbúcies, fet que podria ser conseqüència de l'activitat 

industrial i de les aigües urbanes residuals. Donada la composició química de la granodiorita i el 

substrat paleozoic sobre la que es troba, pensem que no existeix cap font de clorur de tipus 

geològic. Una part important dels clorurs exportats prové de les entrades a la conca d'aerosols 

marins (32 km distància al mar). 

L'exportació mitjana anual de sílice en forma de diòxid de silici, prové de la meteorització química 

del quars i els aluminosilicats (feldspats) de la granodiorita, que és la roca que forma en la seva 

majoria el substrat rocós de la conca. Per tant és un element que contribueix a la denudació 

química de la roca en aquesta conca.  

L'exportació neta de calci (60,4 kg ha-1 a-1) és clarament superior a la de sodi, com correspondria a 

una conca silicatada, encara que depenent de la composició química de la roca (Avila & Rodà, 

1988). No obstant, la granodiorita de la conca d'Arbúcies conté un 3,54% de sodi per només un 

2,56% de calci. La important concentració de calci que trobem en l'aigua, prové en gran part de la 

meteorització de les plagiòclasis càlciques contingudes en la granodiorita, i de la meteorització 

d'alguns petits filons de calcita associats a la granodiorita. 

En el cas de concentracions de sodi extremadament altes, aquestes es poden associar amb 

l'escolament provinent d’àrees pavimentades, carrers i carreteres, desprès de períodes d'una 

important sequera (Walling, 1984). A la riera d'Arbúcies la concentració mitjana de Na+ no supera 

els 17 mg l-1 (amb un coeficient de variació del 26,8%), i per tant es troba molt allunyada dels 

valors trobat per Ellis (1975) de 590 mg l-1 que indicarien una contaminació provinent dels 

diferents tipus de paviment. L'exportació neta de sodi d'aquesta conca és important (29,0 kg ha-1 

a-1), deguda a la meteorització química dels silicats, en aquest cas dels feldspats sòdics. A partir de 

la composició química de la granodiorita de la riera d'Arbúcies, i seguint el mètode proposat per 

Feller (1981), Escarré et al., (1984) i Àvila & Rodà (1988) per calcular la meteorització de la roca cal 

assenyalar que són necessaris 819 kg ha-1 a-1 de roca mare meteoritzada per subministrar els 29,0 

kg ha-1 a-1 de sodi. Altres cations es podrien utilitzar com a referència, però el Na+ té l'avantatge 

d'estar incorporat en minerals secundaris o acumulat en la biomassa vegetal en una proporció 

molt més petita que els altres cations principals (Àvila & Rodà, 1985). 

Les exportacions netes de magnesi (14,3 kg ha-1 a-1) cal atribuir-les també a la meteorització 

química dels silicats, en aquest cas del talc (fil·losilicat d'estructura mineral conegut com a 
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hidròxid de magnesi), present en el sediment particulat arrossegat pel riu, i de la meteorització de 

la clorita, resultat de l'alteració de la biotita, present també en el sediment particulat analitzat. 

L'exportació neta de potassi és poc important 0,3 kg ha-1 a-1. El potassi meteoritzat pot quedar 

retingut entre les capes tetraèdriques de les argiles com la il·lita, degut al seu excepcional 

diàmetre (Petts & Foster, 1985), i d'aquesta manera la seva dinàmica pot no quedar reflectida en 

el balanç de entrades-sortides (Avila & Rodà, 1988). 

L’avaluació de les taxes de denudació està condicionada per una sèrie de incerteses 

metodològiques (Avila & Rodà, 1988), donat que cal diferenciar exactament quina és la part de la 

càrrega de material dissolt que deriva de la meteorització química del sòl i del substrat rocós, i 

quina és la que prové dels inputs atmosfèrics, del sistema d'intercanvi sòl-planta, així com dels 

inputs agrícoles i industrials. Tots aquests processos no contribueixen a la denudació química, i és 

per això que, normalment per avaluar la denudació química s'utilitza la taxa de denudació 

catiònica, que és la suma de les sortides netes dels cations metàl·lics expressada en equivalents. 

Aquesta mesura és fàcil d'obtenir, s'aplica a conques sense moltes interferències de l'home i 

permet la comparació de les taxes entre conques diferents (Avila & Rodà 1988).  

A la conca de la riera d'Arbúcies la taxa de denudació catiònica, expressada com la suma de les 

sortides netes de K+, Na+, Ca2+ i Mg2+, és de 5,45 keq ha-1 a-1. Aquest valor obtingut sobre roques 

granítiques és molt superior a l'obtingut per Avila & Rodà (1988) a la microconca filítica de la 

Castanya, que és de 1,3 keq ha-1 a-1i al obtingut en microconques filítiques de la Serra de Prades, 

que és de 1,8 keq ha-1 a-1 (Escarré et al. 1984). Aquesta taxa de denudació catiònica obtinguda a la 

riera d'Arbúcies, de substrat granític, és deguda a la intensa meteorització química de la 

granodiorita que allibera gran quantitat de cations i els deixa en situació de ser transportats. La 

importància del diferent control litològic sobre el transport de material dissolt per l'aigua ha estat 

constatat per Sala & Wheeler (1988) en diferents subconques del riu Tordera. Aquest fet, 

juntament amb les elevades temperatures pròpies d'un clima Mediterrani, i amb una alta 

disponibilitat hídrica al llarg de l'any, fan que aquesta taxa en aquesta conca sigui elevada. Es 

tracta d'una taxa de denudació catiònica cinc vegades superior a aquella que es dona en 

ecosistemes forestals boreals i sobre roques silicatades (estimada en 0,82 keq ha-1 a-1per Avila & 

Rodà, 1988).  

 

5.1.4 Transport i producció de material dissolt a les subconques de la riera d'Arbúcies 

5.1.4.1. Riera Principal-Font del Regàs 

La concentració mitjana de material dissolt de l'aigua de la riera d'Arbúcies a la Font del Regàs és 

de 3,91 meq l-1. Aquesta concentració està dominada pel HCO3
- amb una concentració mitjana de 

1716,3 µeq l-1 (43,8%), seguit pel Ca2+ amb 1208,8 µeq l-1 (30,8%), Mg2+ amb 336,3 µeq l-1 (8,5%), 

Na+ amb 268,2 µeq l-1 (6,8%), Cl- amb 171,3 (4,4%), SO4
2- amb 168,6 µeq l-1 (4,3%) i SiO2 amb 105,2 

µeq l-1 (2,6%); K+ amb 36,4 µeq l-1 (0,9%) i NO3
- amb 5,3 µeq l-1 (0,13%) són els elements 

minoritaris. La conductivitat mitjana és de 278,3 µS cm-1amb un coeficient de variació del 12,5%.  

La correlació estadística entre Conductivitat Elèctrica (CE) i concentració de Total de Sòlids 
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Dissolts (TSD) queda establerta a partir de la següent equació, estadísticament significativa 

(p>0.99): 

TSD  =  0,62 × CE0,96  (r2=0,75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Corba de Freqüències de Cabals. Riera d'Arbúcies-Font del Regàs 

 

La producció mitjana anual de material en dissolució s'ha calculat a partir de la Corba de 

Freqüències de Cabal de l'estació de la Font del Regàs (figura 5.8) i la correlació estadísticament 

significativa entre TSD i Cabal (Q): 

TSD = 446,7 × Q-0,21 (r2=0,75) 

 

El resultat dona una producció anual de 1272,6 t anuals sobre una aportació hídrica de 7895 m3 

ha-1 a-1. Això significa una producció de 946 kg ha-1 a-1 i un transport mitjà de 0,12 kg m-3. 

L'exportació neta per a cada element (sortides menys entrades atmosfèriques, taula 5.7 en kg ha-1 

a-1 és la següent: 

SiO2    35,6 kg ha-1 a-1 

K+      4,6 kg ha-1 a-1 

Na+    33,9 kg ha-1 a-1 

Ca2+  126,2 kg ha-1 a-1 

Mg2+    23,8 kg ha-1 a-1 

Cl-      7,0 kg ha-1 a-1 

NO3
-    -8,3 kg ha-1 a-1 

SO4
2-    14,9 kg ha-1 a-1 

HCO3
-  604,5 kg ha-1 a-1 
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5.1.4.2. Riera Xica 

La concentració mitjana de material dissolt de l'aigua de la riera Xica és de 6,87 meq l-1. Aquesta 

concentració està també dominada pel HCO3
- amb una concentració mitjana de 2698,3 µeq l-1 

(39,2%), seguit pel Ca2+ amb 2054,7 µeq l-1 (29.8%), Mg2+ amb 784,1 µeq l-1 (11,4%), Na+ amb 

504,9 µeq l-1 (7,3%), SO4
2- amb 387,4 µeq l-1 (5,6%), Cl- amb 356,2 µeq l-1 (5,25) i SiO2 amb 135,6 

µeq l-1 (1,9%); NO3
- amb 71,2 µeq l-1 (1,03%) i K+ amb 27,0 µeq l-1 (0,39%) són els elements 

minoritaris. La conductivitat mitjana és de 521,3 µS cm-1 amb un coeficient de variació del 5,3%.  

La correlació estadística entre Conductivitat Elèctrica (CE) i concentració de Total de Sòlids 

Dissolts (TSD) queda establerta a partir de la següent equació, estadísticament significativa 

(p>0.99): 

TSD = 0,50 × CE1,007        (r2=0,34) 

La producció anual mitjana d'aquesta subconca ha estat calculada com el producte del cabal mig 

durant 1991-92 (0,066 m3 s-1) i la concentració mitjana de TSD i de cadascun dels ions 

corresponents. El resultat obtingut és una producció de 558,2 t anuals sobre una aportació hídrica 

de 2338 m3 ha-1 a-1. Això significa una producció de 627 kg ha-1 a-1 i una taxa de transport de 0,26 

kg/m3. Les exportacions netes per a cada elements han sigut: 

SiO2    17,4 kg ha-1 a-1 

K+     -1,2 kg ha-1 a-1 

Na+    24,9 kg ha-1 a-1 

Ca2+    80,2 kg ha-1 a-1 

Mg2+    21,6 kg ha-1 a-1 

Cl-      0,9 kg ha-1 a-1 

NO3
-      0,1 kg ha-1 a-1 

SO4
2-    10,8 kg ha-1 a-1 

HCO3
-  376,5 kg ha-1 a-1 

 

5.1.5.3. Riera de la Pineda  

La concentració mitjana de material dissolt de l'aigua de la subconca de la riera de la Pineda és de 

6,03 meq l-1. Aquesta concentració està dominada pel HCO3- amb una concentració mitjana de 

2236,7 µeq l-1 (37%), seguit pel Ca2+ amb 1885 µeq l-1 (31,2%), Mg2+ amb 634,8 µeq l-1 (10.5%), Na+ 

amb 443,8 µeq l-1 (7,3%), SO4
2- amb 385,1 µeq l-1 (6,3%), Cl- amb 323,0 µeq l-1 i SiO2 amb 140,0 

µeq l-1 (2,3%); NO3
- amb 96,6 µeq l-1 (1,6%) i K+ amb 26,5 µeq l-1 (0,4%) són els elements 

minoritaris. La conductivitat mitjana és de 278,3 µS cm-1 amb un coeficient de variació del 12,5%. 

La correlació estadística entre Conductivitat Elèctrica (CE) i concentració de Total de Sòlids 

Dissolts (TSD) queda establerta a partir de la següent equació, estadísticament significativa 

(p>0.99): 

TSD = 0,41 × CE1,04 (r2=0,34) 

La producció anual mitjana d'aquesta subconca, a l'igual que l'anterior ha estat calculada com el 

producte del cabal mig durant 1992 (0,093 m3 s-1) i la concentració mitjana de TSD i de cadascun 

dels ions corresponents. El resultat obtingut és una producció de 690,1 t anuals sobre una 
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aportació hídrica de 3717 m3 ha-1 a-1. Això significa una producció de 874 kg ha-1 a-1 i una taxa de 

transport de 0,23 kg/m3. Les exportacions netes per a cada element han sigut: 

 

 

SiO2    29,7 kg ha-1 a-1 

K+      0,2 kg ha-1 a-1 

Na+    35,6 kg ha-1 a-1 

Ca2+  124,3 kg ha-1 a-1 

Mg2+    27,7 kg ha-1 a-1 

Cl-    13,8 kg ha-1 a-1 

NO3
-    12,1 kg ha-1 a-1 

SO4
2-    36,0 kg ha-1 a-1 

HCO3
-  498,0 kg ha-1 a-1 

 

Figura 5.9. Contribució mitjana de cada element químic al Total de Sòlids Dissolts, per cadascuna 

de les conques i subconques estudiades a la riera d'Arbúcies 

 

Cal constatar en primer lloc que la concentració mitjana de material dissolt és molt inferior en les 

aigües drenades per la riera Principal a la Font del Regàs que a les aigües de la riera Xica i riera de 

la Pineda.  Mentre que la concentració de material dissolt en aquestes dues rieres és molt 

semblant a la concentració mitjana obtinguda a la sortida de la conca, la concentració mitjana 

mesurada a la Font del Regàs és gairebé la meitat.  Pel que fa a les concentracions mitjanes dels 

elements químics (figura 5.9), en les tres subconques estan dominades per bicarbonats i calci com 

a principals elements, seguits de la resta en proporcions molt petites. Les concentracions de cada 

element presenten proporcions molt similars a les obtingudes a la sortida de la conca. 
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5.2. TRANSPORT DE SEDIMENT EN SUSPENSIÓ 

Generalment, la granodiorita de la conca de la riera d'Arbúcies és de gra mig i groller. La seva 

estructura massiva afavoreix la seva fissuració per descompressió. La roca és susceptible per tant, 

d'un procés important de meteorització. El material residual que en resulta és la base per al 

desenvolupament dels sòls locals i és la font per a les partícules de material sorrenc que 

caracteritzen els canals de la conca. (Sala & Wheeler, 1988). 

 

5.2.1. Mineralogia del sediment en suspensió 

La quantificació de les concentracions de material en suspensió és molt incerta utilitzant la tècnica 

de difracció raigs-X (veure metodologia). Malgrat això, és possible trobar algunes relacions semi-

quantitatives entre les fases minerals identificades i un cabal determinat. Trenta mostres de 

sediment en suspensió s'han analitzat per a poder caracteritzar mineralògicament el sediment 

particulat de la riera d'Arbúcies. Les fases identificades dels silicats meteoritzats donen els 

següents resultats: 

Taula 5.7. Percentatge dels minerals en sediment en suspensió a la riera d'Arbúcies (Cl: Clorita; M: 

Mica; Q: Quars; FD1 i FD2: Feldspats alcalins) 

Q(m3/s) 
Percentatge dels minerals en sediment en suspensió (%) 

Cl M Q FD1 FD2 

0,42 27 69 4 0 0 

0,42 25 70 4 0 0 

0,42 24 71 4 0 0 

0,57 16 80 4 0 0 

0,57 22 74 4 0 0 

0,57 27 70 3 0 0 

0,66 14 81 5 0 0 

0,97 32 64 4 0 0 

1,18 31 56 6 2 4 

2,02 13 72 7 3 4 

2,02 8 71 7 4 10 

2,02 9 65 7 13 6 

3,62 27 46 9 4 13 

3,65 20 40 9 22 9 

3,91 23 31 13 5 29 

 

La mineralogia està dominada pels fil·losilicats d'estructura laminar, com el hidròxid de magnesi 

(Mg3 Si4 O10 (OH)2) i la mica biotítica en diferents proporcions, seguit pels tectosilicats com el 

quars (forma cristal·lina del mineral diòxid de silici (SiO2), la clorita, els feldspats alcalins com 

l'ortosa (K Al Si3 O8) i les plagiòclasis com l'albita (Na Al Si3 O8) i l'anortita (Ca Al2 Si2 O8). L'hidròxid 

de magnesi és sempre el component mineral més abundant en totes les mostres (>85%). Entre els 

components minoritaris (taula 5.7), la mica biotítica és el principal component (64%) i la seva 

concentració varia negativament amb el cabal. El percentatge de mica amb els cabals alts es 
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redueix fins al 40% entre els minoritaris. La clorita és el segon component minoritari (20%) i no 

mostra una dependència clara amb el cabal. El quars representa un 7,5% de la concentració dels 

components minoritaris, encara que la seva concentració augmenta amb el cabals alts (fins un 

13%). Els grans de quars són més fàcilment transportables per fluxos alts durant les crescudes. Els 

feldspats representen una part molt petita de la concentració mineral (entre un 3,5% i un 5% dels 

minoritaris) i mostren una clara dependència dels cabals alts. No hi ha transport de feldspats per 

sota de 1 m3 s-1. 

 

5.2.2. L'inici del moviment de les partícules en el llit del canal 

Nombroses mostres amb concentracions iguals o superiors a 50 mg l-1 de sediment en suspensió 

contenen ja partícules de sorra, material que forma part de la fracció predominant del material 

del llit (veure distribució granulomètrica dels llits de la riera). Aquesta concentració podria ser 

proposada, per tant, com a indicador de l'inici del moviment en suspensió del material en aquest 

riu. Els cabals associats a aquesta 'concentració llindar' es mouen entre 400 l s-1 i 2000 l s-1. 

Aquesta variació pot ser deguda a les condicions hidràuliques del flux i a la disponibilitat de 

material per a ser transportat: 400 l s-1 és un cabal altament freqüent  (igualat o excedit un 60% 

del temps), mentre que 2000 l s-1 correspon ja a pujades i/o baixades de diferents crescudes. El 

cabal mig associat a aquesta concentració de 50 mg l-1 és 1,1 m3 s-1. La velocitat mitjana mesurada 

per a aquest cabal és de 50,5 cm s-1. La relació entre diàmetre del sediment i velocitat en aquest 

punt, s'ajusta prou bé a la corba empírica de Hjuslström (1935), que prediu que la velocitat 

d'erosió més baixa (20 cm s-1) està associada a sorres uniformes entre 0,2-0,5 mm (figura 5.19). 

No obstant, cal assenyalar que la corba de Hjulström és difícil de aplicar a rius naturals, degut a les 

variacions en la mida de les partícules, exposició dels grans i velocitat del flux (Richards, 1982). 

 

5.2.3. Transport en suspensió 

La concentració mitjana de sediment en suspensió a la riera d'Arbúcies obtingudes amb totes les 

mostres (N=262) durant el període 1991-1992, és de 190,8 mg l-1 amb un coeficient de variació del 

154,2%. Les concentracions mostren una relació universal positiva amb el cabal, i varien entre un 

1 mg l-1 durant cabals molts baixos fins a 2674 mg l-1 en cabals alts durant les crescudes. Aquests 

valors s'adiuen amb els mesurats per Walling (1981) en nombrosos rius britànics. Llorens (1991) 

dona valors de fins a 12000 mg l-1 de concentració de sediment en suspensió durant els pics de les 

crescudes en una microconca de calcàries i margues del Pirineu. A la riera d'Arbúcies les 

concentracions més altes de sediment en suspensió es troben prop de la superfície del llit, 

especialment durant les crescudes: per exemple, a l'EA56 i a 20 cm del llit s'ha mesurat tres 

vegades més concentració de sediment en suspensió (2674 mg l-1) que la mesurada a la superfície 

(912,4 mg l-1) durant la crescuda de 25.12.1992. Per altra banda, cal assenyalar que el 

comportament de la distribució vertical de la concentració de sediments en suspensió en règim 

permanent i uniforme es distancia molt del comportament que segueix la concentració de 

sediments en superfície en una riera durant una crescuda, que pot seguir tendències molt dispars. 

Aquest és el cas de les dades de concentracions de sediment en suspensió en superfície, 

obtingudes mitjançant el mostrejador de botelles, de dues crescudes a la riera d'Arbúcies i 
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analitzades per Alsina (1993), en les que es posa de manifest que no es possible ajustar cap de les 

equacions verificades en rius de règim uniforme i permanent. Aquestes equacions prediuen que 

augmenta la concentració de sediment en suspensió en profunditat. Seria necessari un estudi més 

ampli per conèixer quines són les variacions de les concentracions de sediment en suspensió en 

profunditat durant una crescuda  en aquesta riera. L'anàlisi de freqüències realitzat per totes les 

mostres de sediment en suspensió obtingudes setmanalment i durant les crescudes fins al nivell 

del canal ple (annex 5) dona els següents estadístics: 

- el 10% de les mostres obtingudes tenen concentracions de sediment en suspensió inferiors o 

iguals a 5 mg l-1 

-el 25% de les mostres tenen concentracions de inferiors  o iguals a 11 mg l-1 

- el 50% de les mostres recollides tenen concentracions inferiors o iguals a 34 mg l-1 

- el 95% de les mostres tenen concentracions inferiors o iguals a 764 mg l-1 

- El 3% de les mostres recollides  tenen concentracions superiors als 1000 mg l-1. 

 

El grau d'asimetria que presenta la distribució és de 3,067 (annex 5) això és, una asimetria 

positiva, el que provoca una biaix de tota la distribució cap a l'esquerra. D'aquesta manera la 

moda (1,3) és més petita que la mediana (33,8) i aquesta més petita que la mitjana (143,4). 

Per altra banda, comparant la concentració mitjana de material dissolt i la concentració mitjana 

de sediment en suspensió obtingudes a partir de mostres setmanals i puntuals durant les 

crescudes durant 1991 i 1992, trobem el mateix resultat: la concentració mitjana de TSD és de 

191,8 mg l-1 mentre que la concentració mitjana de Sediment en Suspensió és de 190,8 mg l-1. 

Aquesta igualtat posa en evidència dos tipus de control diferents sobre aquestes dues càrregues 

de material en aquesta conca granítica Mediterrània. La riera d'Arbúcies combina una alta i 

constant disponibilitat d'aigua i una freqüència important de crescudes baixes i moderades. Això 

fa que, per un costat, la majoria del material transportat en dissolució ho és per cabals baixos 

(demostrat pel baix coeficient de variació 28,6%), com a conseqüència de la meteorització 

química de la roca, del sòl i del marges i llit del canal i, per altra banda, una part molt important 

del sediment en suspensió (5.2.3.2) es transportat per crescudes petites i moderades d'alta 

freqüència, sovint per sota del nivell del canal ple (demostrat per un coeficient de variació de la 

concentració de 154,2%). 

5.2.3.1. Relacions entre cabal i sediment en suspensió 

La dispersió observada a la representació gràfica de la relació entre cabal i sediment en suspensió 

a l'Estació d'Aforament nº56 (figura 5.10) és una situació típica dels sistemes de transport de 

sediment (Knigton, 1985), relacionat amb possibles causes estacionals i fenòmens d'histèresi en la 

concentració durant crescudes determinades. La relació entre cabal (Q) en l s-1 i sediment en 

suspensió (SS) en mg l-1 a la riera d'Arbúcies fins al nivell del canal ple (veure metodologia 3.4.2.1.) 

s'estableix mitjançant aquesta equació que pren la forma SS^ = aQb (estadísticament significativa 

p>0.99): 

SS^ = 0,00038 × Q1,63 (r2=0,70) (N=241) 
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El factor de correcció desenvolupat per Ferguson (1986) s'ha aplicat per a corregir el biaix 

estadístic induït durant el càlcul de la concentració de sediment en suspensió a partir de la corba 

de correlació (veure metodologia). La corba de correlació s'ha ajustat per mínims quadrats (1): log 

SS^ = -3.42 + (1,63 log Qi); aquesta relació es transforma altre cop per obtenir SS^ = 10-3,42 × Q1,63 

(2), on SS^ la concentració estimada. La introducció del factor de correcció evita la sota-estimació 

de la càrrega real que transporta el riu: la desviació esperada entre la concentració coneguda i la 

concentració estimada s'ha calculat en un 1,57. Per tant, la sota-estimació de la càrrega a la 

sortida de la conca d'Arbúcies, degut a la dispersió de punts al voltant de la relació, a partir de la 

primera  correlació establerta es gairebé del 60%. Segons el mateix autor (Ferguson ,1986), aquest 

factor simple de correcció exp(2,65 s2), basat en consideracions estadístiques, elimina el biaix 

quan les relacions log-log són aproximadament lineals, i el seu ús millora la fiabilitat de les 

estimacions de les càrregues de sediment transportades pels rius. 

 

Figura 5.10. Relació log-log entre les mostres setmanals de sediment en suspensió i el cabal a 

l'EA56 de la riera d'Arbúcies. Es mostra la corba ajustada per mínims quadrats (1) i la corba 

corregida (2) 

Diferents autors (e.g. Bogardi, 1974) han suggerit que, l'exponent (b) i la constant (a) en la 

correlació entre concentració de sediment en suspensió i cabal  en l'expressió SS = aQb poden 

estar relacionades amb les característiques de la generació de sediment de la conca de drenatge 

corresponent. En aquest sentit Gregory & Walling (1973) donen que els exponents entre 1,0 i 2,0 

són els més característics de la majoria de riu britànics. Es necessitarien més dades per poder 

caracteritzar la riera d'Arbúcies dins del grup de conques Mediterrànies. No obstant, suggerim 

que la riera d'Arbúcies, amb una constant molt baixa (0,00038) i un exponent moderadament alt 

(1,63), podria pertànyer més al tipus de riu que drena àrees de muntanya sobre roques resistents, 

més que no pas al tipus de riu de plana sobre roques poc resistents (Walling, 1984). 
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5.2.3.2. Dinàmica del sediment en suspensió durant les crescudes 

Durant el darrer trimestre de 1992 s'han obtingut automàticament a l'Estació d'Aforament nº56, 

dades d'una crescuda que ens permet aproximar-nos al comportament del sediment en suspensió 

durant aquests esdeveniments. La crescuda que es va mostrejar es va produir el dia 

25/26.12.1992 (127,9 mm en 49 hores, precipitació mitjana entre les tres estacions 

pluviomètriques de la conca). Les mostres han estat recollides mitjançant el mostrejador 

automàtic ISCO. La figura 5.11 mostra l'hidrograma i el sedimento rama d'aquesta crescuda.  

Tal i com han assenyalat diversos autors (Emmett, 1970, Walling, 1974), l'evolució de la 

concentració de sediment en suspensió i cabal no és paral·lela, sinó que pot estar distorsionada 

per un temps de retard relatiu entre el pic de la concentració i el pic del cabal. Especialment en 

conques petites, el pic de la concentració de sediment precedeix sovint el pic del cabal, ja que la 

producció màxima de sediment es produeix en la primera part de la crescuda. Fins i tot en el 

alguns casos, i és també el cas de la riera d'Arbúcies, la concentració de sediment comença a 

decréixer quan encara el cabal augmenta. Segons Walling (1974) aquest fenomen es pot adscriure 

normalment a un exhauriment de les aportacions de sediment al canal, que gairebé sempre ha 

estat detectat en conques petites. En conques més grans, el pic de sediment es produeix més a 

prop o després del pic de cabal, ja que el sediment prové de fonts allunyades de la sortida de la 

conca i es subministrat al canal principal de manera més o menys continua al llarg de la crescuda. 

En el cas d'Arbúcies, aquest fet es podria interpretar com que l'increment de la concentració de 

sediment al principi de de la crescuda, podria posar de manifest que la font de sediment més 

important és el propi llit del riu, molt més en disposició de ser erosionat per l'aigua durant  la 

primera fase de la crescuda que no pas els vessants i/o les subconques. També segons aquest 

autor (Walling, 1974) aquest efecte d'exhauriment del material disponible per al transport pot 

veure's incrementat a mesura que l'estació avança i es produeixen crescudes més o menys 

importants. Malauradament aquest fet no es pot verificar a la riera d'Arbúcies, ja que no 

disposem de dades exhaustives de concentracions de sediment per a diverses crescudes de la 

mateixa magnitud durant el període d'estudi. No obstant, les dades setmanals de les quals 

disposem indiquen que, per exemple, mentre al principi de la tardor de 1992 la concentració 

mitjana per un cabal de 0,42 m3 s-1 era de 10,5 mg l-1, a finals de novembre la concentració 

mitjana de sediment en suspensió per un cabal de 0,480 m3 s-1 havia baixat a 7,4 mg l-1. El mateix 

es va detectar durant la tardor de 1991, amb una concentració al principi de l'estació de 33,0 mg l-

1 per un cabal de 0,66 m3 s-1 , mentre que desprès de les crescudes d'octubre i desembre aquesta 

concentració baixa a 12,2 mg l-1 per un cabal de 1,188 m3 s-1.  
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Figura 5.11. Hidrograma i sedimentograma de la crescuda de 25/26.12.1992. Mostres obtingudes 

mitjançant el mostrejador ISCO amb un interval de presa de mostres de dues hores 

Finalment, per completar la caracterització de la dinàmica del material en suspensió en l'aigua de 

la riera d'Arbúcies durant les crescudes, cal fer esment de la histèresi observada en el 

comportament del sediment en suspensió durant l'esdeveniment de 25/26.12.1992. Manquen 

però, dades en intervals de presa de mostress més curt, de més nombre de crescudes en diferents 

èpoques de l'any i amb condicions antecedents distintes, per a una descripció més detallada de la 

importància d'aquests fenòmens en aquesta riera. Durant una crescuda les relacions entre cabal i 

càrrega de sediment en suspensió es poden descriure per giravoltes en sentit horari o antihorari. 

Aquest fenomen s'anomena histèresi. En el cas de la riera d'Arbúcies la resposta de sediment en 

suspensió (figura 5.12) durant les crescudes estudiades segueix un comportament histerètic de 

tipus horari, això és, per un mateix cabal les concentracions més altes de material en suspensió es 

donen durant la pujada més que durant la recessió de l'esdeveniment.  

 

Figura 5.12. Histèresi horària del sediment en suspensió de la crescuda 25/16.12.92 
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Aquest fet podria estar provocat tal i com ja hem assenyalat per un efecte d’exhauriment del 

material disponible en el canal per a ser transportat, que no pot ser ràpidament ni totalment  

reemplaçat per les aportacions de sediment de les subconques de capçalera. Assumint una 

velocitat de transport del sediment en suspensió igual al de l'aigua, les primeres aportacions de 

sediment provinents de les subconques principals arribarien dues hores desprès de l'inici de la 

crescuda. En el cas concret d'aquesta crescuda, a la Font del Regàs, el pic es va produir a les 12 

hores del dia 25 de desembre, gairebé simultàniament al pic de la conca principal, amb una 

concentració màxima abans del pic de 134,1 mg l-1; a la riera Xica la concentració màxima assolida 

va ser de de 220 mg l-1; i a la riera de la Pineda la concentració màxima va ser de 183 mg l-1; això 

donaria, en cas de que no hi hagués difusió, una aportació màxima d'aquestes subconques al 

canal principal de 537,2 mg l-1 que arriba a la sortida de la conca ja durant la baixada del 

hidrograma aproximadament entre les 13 i les 14 hores, quan la concentració només era de 721,2 

mg l-1. Finalment assenyalar que la variació global de sediment en suspensió durant aquesta 

crescuda és molt alta, sobretot comparada amb la variació que registra el Total de Sòlids Dissolts. 

La concentració de sediment en suspensió varia entre 437,7 mg l-1 al principi de la crescuda i 4970 

mg l-1 durant el pic de la concentració (variació >1000%), i entre aquest i 96,2 mg l-1 al final de la 

crescuda (variació >5000%). Per al mateix cabal 2,68 m3 s-1 a l'inici de la crescuda i durant la fase 

de recessió, la variació de la concentració supera el 600% (437,7 mg l-1 vs 69,6 mg l-1). 

5.2.3.3. Variabilitat temporal de la concentració de sediment en suspensió 

La relació anual entre sediment en suspensió i cabal en aquest riu produeix una gran dispersió de 

punts, parcialment explicada per l'evolució de les concentracions de sediment durant les 

crescudes i parcialment explicada per les diferencies estacionals. Les concentracions són més altes 

a la tardor i a la primavera que no pas a l'estiu i a l'hivern (taula 5.8 i figura 5.13). Durant el 

període de presa de mostres 1991-92 les concentracions més altes s'han obtingut durant la tardor 

de 1991 i 1992, i la primavera de 1991 i 1992. Les concentracions mitjanes durant aquestes 

estacions han estat per sobre de la concentració mitjana (190,8 mg l-1) i més altes de 200 mg l-1. 

Per altra banda, les concentracions durant l'estiu de 1991 i 1992 i l'hivern de 1991 i de 1992 són 

més baixes que la mitjana; cal destacar especialment les concentracions molt baixes enregistrades 

durant l'hivern (31,9 mg l-1) i l'estiu 1992 (17,7 mg l-1). 

Taula 5.8. Concentracions estacionals del sediment en suspensió a l'EA56 Arbúcies 

  Mitjana 

Hivern 91 141,6 123,9 

Primav 91 299,6 363,7 

Estiu 91 122,1 286,9 

Tardor 91 303,4 451,2 

Hivern 92 31,9 46,8 

Primav 92 206,6 410,1 

Estiu 92 17,8 78,7 

Tardor 92 404,2 877,2 

Any 1991 216,5 148,2 

Any 1992 165,1 160,1 

Anys 91-92 190,8 135,5 
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Figura 5.13. Comportament estacional de la concentració de sediment en suspensió (mg l-1), on es 

representen les mitjanes per estació, els corresponents coeficients de variació estacionals (i) i les 

desviacions típiques estacionals (ii) 

En resum, la concentració mitjana de sediment en suspensió ha estat de 216,5 mg l-1 durant 1991 i 

de 165,1 mg l-1 durant 1992, amb una variabilitat més baixa durant 1991 (148,2%) que  durant 

1992 (160,1%). Alguns autors (e.g. Hall 1971 i Walling 1977) han tractat de millorar la relació entre 

concentració de sediment i cabal, dividint les dades d'acord segons l'estació i en relació al 

moment de presa de mostres en base a l'hidrograma de les crescudes. En el cas d'Arbúcies 

aquesta darrera opció ha estat descartada donades les poques dades disponibles per a la pujada i 

baixada de diferents crescudes. En la figura 5.14 i taula 5.10 es mostren cadascuna de les 

relacions estacionals entre concentració de sediment i cabal ajustades per mínims quadrats.  
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Taula 5.9. Exponents i constants de les relacions estacionals entre cabal (Q) i sediment en 

suspensió (SS). Riera d'Arbúcies EA56 

Correlació a b r2 n 

Totes les dades 0,0004 1,63 0,69 241 

Hivern 0,001 1,47 0,39 66 

Primavera 0,000006 2,27 0,78 73 

Estiu 0,0007 1,58 0,85 39 

Tardor 0,0001 1,82 0,78 63 
On a,b = constant i coeficient de l’equació de la forma aQb 

r2 = grau de correlació 

n = número de mostres 

 

El grau de correlació entre concentració de sediment i cabal s'incrementa notablement per a la 

primavera, estiu i tardor respecte a la relació general anual. No obstant, el grau de correlació, tot i 

mantenir el seu significat estadístic (p>0,99), baixa molt per a la relació dels mesos d'hivern. Cal 

assenyalar també que per a qualsevol cabal inferior a 2,0 m3 s-1 : a) la concentració del sediment 

en suspensió tendeix a ser menor a la tardor que a l'estiu, mentre que per sobre d'aquest cabal 

aquesta tendència s'inverteix i b) la concentració de sediment en suspensió tendeix a ser menor a 

la primavera que a l'hivern (figura 5.14). 

A la vista d'aquests resultats, les estacions que més crescudes registren al llarg de l'any i més 

aportació de sediment fan a la producció anual (primavera i tardor), són a l'hora  les que 

transporten menys sediment amb cabals baixos, fet que incrementa la importància de les 

crescudes durant aquestes estacions. 
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Figura 5.14. Relacions entre concentració de sediment en suspensió i cabal a l'EA56 de la riera 

d'Arbúcies, d'acord amb la distribució estacional de les observacions (estiu-tardor (i), i hivern-

primavera (ii)) dels anys 1991 i 1992 

 

5.2.4. Producció de sediment en suspensió en la conca de la riera d'Arbúcies 

La càrrega de sediment en suspensió a la riera d'Arbúcies anual i estacional s'ha calculat fins al 

nivell del canal ple (taula 5.11) a partir de la Corba de Freqüències de Cabals (figura 5.6) i la 

correlació estadísticament significativa entre cabal i concentració de sediment en suspensió, 

segons el mètode proposat per Walling (1984). Ha estat necessari corregir la correlació en un 57% 

mitjançant l’índex de Ferguson (1986), degut a l'important dispersió de punts. Donades les 

mancances tècniques per a la presa de mostres (manca d’un pont), la producció de sediment per 
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sobre del nivell del canal ple ha estat calculada com el producte de la mitjana de cabals i la seva 

freqüència per la concentració mitjana mesurada. 

5.2.4.1. Producció anual de material en suspensió 

La producció mitjana de material en suspensió a la riera d'Arbúcies, obtinguda per al període 

1967-1992 ha estat de 3371 t anuals (taula 5.11.), el que significa una contribució mitjana de 

318,3 kg ha-1 a-1. La producció ha estat també calculada per als anys d'estudi 1990-91 i 1991-92 a 

partir de les corbes corregides de correlació entre cabal i sediment en suspensió: 1990-91: SS^= 

0,0006 × Q1,60 (r2=0,80), i 1991-92: SS^= 0,00007 × Q1,81 (r2=0,62), i seguint el mètode proposat 

anteriorment. El primer any d'estudi la producció va ser de 1931,9 t mentre que el segon any va 

ser de 6887,7 t. 

La diferència entre la producció de sediment en suspensió entre els dos anys d'estudi i entre ells i 

la producció mitjana anual és força important. Cal tenir en compte que l'any 1990-91 va ser un 

any mitjà en quan a precipitació però no en quan a aportació hídrica. L'any 1991-92 va ser una any 

mitjà pel que fa a precipitacions i a contribució hídrica total (veure cap 4). Observant les taules de 

producció de sediment (taules 5.12 i 5.13), es veu que la freqüència de cabals per sobre del nivell 

del canal ple (4,5 m3 s-1) ha estat, per una banda, més alta durant l'any 1991-92 que a la corba 

general 1967-1992 i, per l'altre, ha estat nul·la durant 1990-91. A més a més, i com es tracta d'una 

relació entre cabal i concentració de tipus potencial, la manca de cabals de crescuda, els del canal 

ple inclosos, afecta dràsticament el transport de sediment en suspensió. Com hem vist en 

l'apartat anterior, el mateix fet no afecta gens al transport de material dissolt, ja que la major part 

de la seva càrrega es transportada per cabals baixos.  
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Taula 5.10. Càlcul de la producció mitjana anual de material en suspensió a la riera d'Arbúcies per 

al període 1967-1992, a partir de la Corba de Freqüències de Cabals i la relació estadística 

corregida entre cabal i sediment en suspensió 

Freqüència (%) Cabal (l s-1) Sed. Susp. (mg l -1) Cabal (m3 s-1) Càrrega (t) 

0,01 6,0 0,01 0,006 0,00 

0,03 7,9 0,01 0,007 0,00 

0,05 10,4 0,02 0,010 0,00 

0,1 13,7 0,03 0,013 0,00 

0,2 17,9 0,04 0,017 0,00 

0,05 23,6 0,07 0,023 0,00 

0,1 31 0,10 0,031 0,00 

0,3 40,7 0,16 0,040 0,00 

1,6 53,5 0,25 0,053 0,01 

4,4 70,3 0,39 0,070 0,06 

5,0 92,4 0,61 0,092 0,14 

2,7 121 0,94 0,121 0,15 

4,3 159 1,47 0,159 0,50 

12,5 210 2,32 0,210 3,01 

9,7 275 3,60 0,275 3,28 

14,4 362 5,63 0,362 14,54 

11,8 476 8,80 0,476 24,47 

7,0 625 13,72 0,625 29,71 

7,4 821 21,40 0,821 64,37 

6,4 1080 33,46 1,080 114,50 

3,6 1419 52,21 1,419 132,05 

3,8 1865 81,51 1,865 302,30 

2,3 2451 127,24 2,451 375,10 

2,2 3900 271,10 3,900 1217,30 

0,1 34500 947,50 34,500 1089,60 

Producció mitjana 
anual 

    3371,5 t         
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Taula 5.11. Càlcul de la producció de material en suspensió a la riera d'Arbúcies per al període 

1990-1991, a partir de la Corba de Freqüències de Cabals i la correlació estadística corregida entre 

cabal i sediments en suspensió 

Freqüència (%) Cabal (l s-1) Sed. Susp. (mg l -1) Cabal (m3 s-1) Càrrega (t) 

7,6 160 2,07 0,16 0,96 

4,1 210 3,20 0,21 1,21 

4,4 241 3,99 0,241 1,86 

4,1 276 4,96 0,276 2,46 

2,4 316 6,16 0,316 2,05 

3,0 338 6,86 0,338 2,03 

7,7 388 8,55 0,388 11,20 

6,9 415 9,53 0,415 11,96 

4,3 444 10,61 0,444 6,82 

10,7 476 11,86 0,476 26,48 

6,8 510 13,25 0,51 20,14 

3,3 545 14,73 0,545 11,61 

4,4 625 18,34 0,625 22,11 

3,8 669 20,45 0,669 22,79 

5,8 717 22,85 0,717 41,65 

2,6 767 25,45 0,767 13,69 

2,2 879 31,65 0,879 26,83 

1,6 942 35,36 0,942 20,44 

1,1 1008 39,40 1,008 19,15 

1,1 1079 43,94 1,079 22,86 

1,1 1155 48,99 1,155 27,29 

1,1 1237 54,68 1,237 32,61 

1,1 1324 60,96 1,324 38,92 

1,9 1418 68,03 1,418 80,34 

0,5 1518 75,86 1,518 25,24 

1,1 1625 84,06 1,625 66,29 

0,8 1740 94,38 1,740 57,59 

0,9 1994 117,37 1,994 92,33 

0,9 2285 145,95 2,285 131,57 

0,2 2446 162,75 2,446 34,90 

0,3 2619 181,56 2,619 62,53 

0,6 2804 202,51 2,804 149,35 

0,2 3002 225,87 3,002 59,45 

0,6 3441 280,99 3,441 254,30 

0,3 3683 313,27 3,683 151,73 

0,2 3943 349,40 3,943 120,78 

0,3 4520 434,73 4,52 258,41 

Producció 1990-91 
    1931,9 t         
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Taula 5.12. Càlcul de la producció de material en suspensió a la riera d'Arbúcies per al període 

1991-1992, a partir de la Corba de Freqüències de Cabals i la correlació estadística corregida entre 

cabal i sediment en suspensió 

Freqüència (%) Cabal (l s-1) Sed. Susp. (mg l -1) Cabal (m3 s-1) Càrrega (t) 

1,4 320 2,60 0,32 0,59 

2,2 345 2,97 0,345 1,15 

11,7 372 3,41 0,372 7,58 

5,2 401 3,91 0,401 4,16 

11,2 433 4,49 0,433 11,12 

5,5 467 5,15 0,467 6,75 

4,1 503 5,89 0,503 6,20 

4,6 543 6,76 0,543 8,63 

6,3 586 7,76 0,586 14,64 

5,2 681 10,19 0,681 18,43 

10,6 735 11,69 0,735 46,55 

2,5 793 13,42 0,793 13,59 

4,4 855 15,38 0,855 29,55 

1,3 922 17,63 0,922 10,79 

3,6 995 20,23 0,995 37,03 

1,1 1073 23,19 1,073 13,99 

1,6 1157 26,58 1,157 25,14 

2,2 1248 30,49 1,248 42,77 

0,5 1346 34,96 1,346 12,02 

2,5 1452 40,10 1,452 74,37 

4,1 1566 45,98 1,566 150,82 

0,8 1689 52,72 1,689 36,40 

1,9 1822 60,48 1,822 106,96 

0,3 1965 69,34 1,965 20,88 

0,6 2119 79,49 2,119 51,63 

0,6 2286 91,19 2,286 63,90 

0,5 2659 1119,88 2,659 81,42 

0,6 2868 1137,47 2,868 120,86 

0,2 3094 157,70 3,094 49,86 

0,3 3337 180,83 3,337 92,49 

0,3 3882 237,79 3,882 141,48 

0,3 4516 312,68 4,516 216,42 

0,2 5253 411,09 5,253 220,65 

0,9 5666 471,44 5,666 1228,21 

1,4 8880 1000,05 8,88 3920,75 

Producció 1991-92         

6887,7 t         
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L'efectivitat dels processos que controlen moltes formes del relleu, per exemple el transport 

fluvial de sediment, depenen de la seva distribució en el temps així com de la seva magnitud. En el 

cas de la riera d'Arbúcies, la majoria del sediment transportat en suspensió ho és per cabals de 

freqüència alta i magnitud moderada, durant crescudes relacionades amb el nivell del canal ple. 

Per il·lustrar aquest, podem observar la taula 5.10 i la figura 5.15 en les quals s'exposa 

numèricament i gràficament el concepte magnitud-freqüència del transport de sediment en 

aquesta riera. Durant l'2,2% del temps que passa aigua per aquesta estació d'aforament es 

transportat el 36% de la càrrega anual; el 4,6% del temps transporta gairebé el 79% de la càrrega 

total anual; i el 12% del temps transporta el 92% del sediment particulat en suspensió. 

 

Figura 5.15. Contribució temporal a la càrrega en suspensió de la riera d'Arbúcies 

Pel que fa al cabal sòlid mig transportat cal dir que durant l'any 1990-91 va ser de 0,0035%, 

assumint una densitat del material de 2,6 t m-3, el que significa un cabal de sediment en suspensió 

mig de 91,5 g m-3 sobre una aportació total de 21.089.000 m3 d'aigua. L'any 1991-92 el cabal sòlid 

mig de sediment en suspensió va ser del 0,0089% o bé 233,5 g m-3 d'aigua sobre una aportació de 

29.496.000 m3 d'aigua. Aquestes dades són la referència bàsica en el moment de valorar la 

importància del transport de sediment en suspensió durant les crescudes. Cal tornar a assenyalar 

la necessitat de disposar encara de més dades per establir definitivament el pes del transport de 

sediment durant les crescudes en aquesta riera.  

5.2.4.2. Contribució de les crescudes a la producció de sediment 

La contribució de material particulat en suspensió durant les crescudes s'ha avaluat a partir de les 

dades del mostrejador de nivell i del mostrejador automàtic ISCO respectivament, instal·lats a 

l'EA56. Les dades obtingudes corresponen a les crescudes de: 10.5.1991 i 25/26.12.1992 La 

producció de sediment s'ha calculat a partir del cabal total drenat (estimat a partir dels 

hidrogrames de les crescudes) i de les mostres d'aigua obtingudes mitjançant els diferents 

mostrejadors. Per les crescudes on només s'ha mostrejat la pujada de nivell, s'ha calculat la 

producció de la baixada a partir de dades de concentració mitjanes. Els resultats són: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2,2 4,6 12 20 50

%
 C

àr
re

ga
 d

e
 s

e
d

im
e

n
t 

e
n

 s
u

sp
e

n
si

ó
 

tr
an

sp
o

rt
ad

a

% Temps



Capítol 5 – Transport de material dissolt, sediment en suspensió i càrrega de fons 

- 113 - 
 

* Crescuda 10.5.1991 

Precipitació enregistrada: 72 mm  

Cabal (m3 s-1)         Sed.Susp. (mg l-1)        Duració (hores) 

(mig)     1,550     78,4    16 

 3,900   303,6     1 

 4,434   852,5     1 

 4,960   556,5     1 

 5,870   495,5     1 

 6,750   393,6     1 

 7,400   533,7     1 

 8,200   766,6     1 

 9,200   878,6     1 

 9,800   872,7     1 

(mig) 4,260   395,4    30 

 

Escolament total: 767.210 m3  = 3,63 % contribució hídrica anual 

Duració: 55 hores 

Pic de la crescuda: 9,800 m3 s-1  

Cabal mig:  4,520 m3 s-1 (període de retorn 1,2 anys) 

Producció sediment: 333,4 t = 17,2% producció anual 

Cabal sòlid mig de la crescuda: 0,02% del cabal drenat o 434 g m-3 

 

* Crescuda 25/26.12.1992 

Precipitació enregistrada: 127,9 mm  

Cabal (m3 s-1)            Sed.Susp. (mg l-1)  Duració (hores) 

(mig)  1,670       51,6   21 

 2,680     437,7    2 

 7,400   2674,0     2 

 7,700   4970,2    2 

 8,800     972,4    2 

 7,700     721,6    2 

 6,500     433,1    2 

 5,320     262,7    2 

 4,520     223,4    2 

 4,130     286,4    2 

 3,770     160,9    2 

 3,530     150,4    2 

 3,420     138,9    2 

 3,300     111,6    2 

 3,070     105,6    2 

 2,850       79,6    2 

 2,680       69,6    2 
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 2,530       56,2    2 

 2,430       60,4    2 

 2,330       59,6    2 

 2,230       96,2    2 

(mig) 2,130       80,2   28 

 

Escolament total: 843.732 m3 (2,8% de l'aportació hídrica anual) 

Duració: 87 hores 

Pic de la crescuda: 8,900 m3 s-1  

Cabal mig dia 25:  4,350 m3 s-1  (període de retorn de 1,15 anys) 

Producció de sediment: 614,4 t (8,9% de la producció anual) 

Cabal sòlid mig de la crescuda: 0,03% del cabal drenat o 728,2 g m-3 

 

La producció total s'ha obtingut sumant la càrrega total obtinguda cada interval de presa de 

mostres de la crescuda (calculada com el producte del cabal i la corresponent concentració 

mesurada), més la producció de sediment de les dues cues de la crescuda (calculada com el 

producte del cabal mig i la concentració estimada a partir de la relació anual corregida). 

Aquests resultats posen de manifest que: a) la càrrega de material en suspensió transportada per 

una crescuda en aquesta riera suposa una part molt important de la càrrega total anual, b) la 

importància de la contribució de sediment en suspensió respecte a la producció total anual és 

molt més elevada que no pas la contribució hídrica de la crescuda a l'aportació total anual, i molt 

més elevada que la contribució de material dissolt a la producció total anual i, c) el cabal de 

material en suspensió representa un percentatge baix respecte al total de cabal drenat durant la 

crescuda, encara que és molt més alt que el percentatge de cabal de material dissolt també 

durant una crescuda. Els factors que controlen la producció de sediment durant una crescuda són 

l'augment de la concentració amb el cabal i, el cabal total drenat. Es torna a posar de manifest 

que gran part de la producció de material en suspensió en aquesta conca, la porten a terme 

crescudes de freqüència baixa i magnitud moderada, sovint associades al nivell del canal ple, tal i 

com indiquen els períodes de retorn calculats per als cabals diaris màxims seguint el mètode 

d'Anhert (1986) (veure cap.4). 

5.2.4.3. Contribució temporal de la càrrega de sediment en suspensió 

La concentració mitjana mensual de sediment en suspensió s'ha calculat a partir de les mortes 

setmanals obtingudes durant el període d'estudi 1991-1992. El comportament mensual de la 

concentració de sediment en suspensió durant aquests dos anys segueix un patró de concentració 

en funció directe de l'evolució del cabal (figura 5.16). El mes de desembre és el que ha presentat 

les concentracions més elevades (mitjana superior a 0,3 g de sediment l-1). Cal no oblidar que 

aquest és el mes de l'any amb una aportació hídrica més elevada, fet que comporta 

simultàniament concentracions de sediment molt més elevades que la resta de l'any.  El rang de 

concentracions és molt important, i varia entre els 6,4 mg l-1 del mes d'agost de 1992 fins als 380 

mg l-1 de mitjana mesurats el desembre de 1991. Cal destacar per la seva excepcionalitat, la 

concentració mitjana obtinguda durant el mes de juny de 1992. Es tracta d'un fet no habitual, ja 

que el mes de juny és un mes amb una aportació hídrica mitjana força baixa. A la vista dels 
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resultats es poden apreciar fenòmens d'exhauriment de material disponible per a ser transportat 

en suspensió, similars als comprovats durant les crescudes, però a escala mensual, com per 

exemple: les concentracions de sediment en suspensió dels mesos posteriors als mesos amb un 

transport important, tot i tenir un cabal moderadament alt, són bastant baixes: dos exemples en 

són els mesos de gener i juliol de 1992. 

Per altra banda la producció de sediment en suspensió és molt variable al llarg de l'any hidrològic. 

La producció mensual i estacional de sediment en suspensió s'ha calculat com a producte de la 

concentració mitjana de les mostres obtingudes cada mes i cada estació pel cabal mig del mateix 

període (figura 5.17), i s'ha expressat en % respecte a la producció total anual (taula 5.13). 

 

Figura 5.16. Sedimentograma mensual EA56 Arbúcies 1991-92 

 

Taula 5.13. Contribució mensual i estacional de la càrrega de sediment en suspensió a EA56 

Arbúcies, 1991-1992 

                                                                                    Contribució (%) 

  1991 1992 

Mensual 
  Gener 2,22 4,36 

Febrer 2,51 0,89 

Març 16,88 1,73 

Abril 3,40 1,14 

Maig 12,70 0,73 

Juny 0,90 25,88 

Juliol - 3,07 

Agost 0,92 0,27 

Setembre 1,24 0,81 

Octubre 0,21 0,87 
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Novembre 1,02 0,24 

Desembre 57,89 59,95 

Estacional 
  Hivern 21,62 6,9 

Primavera 17,10 27,70 

Estiu 2,20 4,16 

Tardor 59,12 61,10 

 

Els resultats posen de manifest una contribució de sediment molt desigual entre els diferents 

mesos i estacions de l'any; durant el període d'estudi el més de desembre ha contribuït a la 

producció en gairebé un 60% del total anual, resultat de les dues crescudes més importants 

ocorregudes durant el període. Aquest fet podria ser generalitzable si tenim en compte que el 

mes de desembre és el mes de l'any amb un cabal més alt i la concentració de sediment en 

suspensió es funció directe d'aquest cabal. Trobem desprès tres mesos amb una aportació 

destacada a la càrrega de sediment en suspensió (març i maig del 91 i juny del 92), i tots els altres 

amb aportacions que en cap cas superen el 5% del total.  

 

Figura 5.17. Aportació mensual i estacional a la càrrega anual de sediment en suspensió, EA56 

Arbúcies, 1991-92 
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No obstant, cal afegir que en una conca mediterrània com aquesta amb una variabilitat mensual, 

estacional i anual important en la distribució de la precipitació i l'escolament, l'extrapolació 

d'aquests resultats pot portar incloses assumpcions no plenament justificades sobre la seqüència, 

magnitud i freqüència de l'erosió i el transport de sediment. L'existència d'una sèrie important de 

dades hidromètriques no ha anat acompanyada fins a l'actualitat d'observacions i mesures del 

transport de sediment. Aquests decalatge pot arribar a afectar d'una manera més severa al 

transport de sediment particulat (en relació directe a la disponibilitat hidrològica) que no pas al 

material dissolt (amb unes concentracions i càrregues més uniformes al llarg de l'any). Aquest fet 

ha estat constatat per diversos autors entre altres, Douglas (1967), Meade & Trimble (1974), 

Walling (1977), Walling & Webb (1981), Campbell (1981). 

 

5.2.5. Dinàmica i producció de sediment a les subconques de la riera d'Arbúcies 

5.2.5.1. Riera Principal-Font del Regàs 

La concentració mitjana de sediment en suspensió calculada a partir de les mostres obtingudes 

setmanalment és de 32,1 mg l-1 amb un coeficient de variació del 317,4%. Aquest coeficient de 

variació tan elevat es deu a l'elevada concentració de sediment en suspensió que pot arrossegar 

el riu durant determinades crescudes. Així, mentre les concentracions amb cabals baixos no 

superen els 100 mg l-1, durant les crescudes s'han obtingut mostres amb concentracions superiors 

als 700 mg l-1. La correlació entre concentració de sediment i cabal, tot i ser significativa (p>0,95) 

presenta un nivell de correlació molt baix (r2=0,19). Per aquest fet i per l'elevat coeficient de 

variació obtingut no s'ha utilitzat aquesta correlació per al càlcul de la producció de sediment en 

suspensió. La producció total de la subconca s'ha calculat doncs, com el producte del cabal mig 

registrat diàriament (0,332 m3 s-1) per la concentració mitjana obtinguda,  més la producció 

durant les crescudes calculada també com el producte de la concentració mitjana, pel cabal mig i 

per la freqüència d'aquests esdeveniments (segons Corba de Freqüència de Cabals de l'estació, 

figura 5.10): 

Producció mitjana: 0,332 m3 s-1 × 32 mg l-1 = 336,1 t a-1   (N=105 mostres). 

Producció crescudes: 1249 m3 s-1 × 494,4 mg l-1 × 3(%) = 611,8 t a-1 (N=15 mostres) 

Producció total: 947,9 t a-1 sobre una aportació hídrica de 7895 m3 ha-1 a-1 

 

el que significa una producció de 705,3 kg ha-1 a-1  i un transport mitjà de 89 g de sediment en 

suspensió per m3 d'aigua drenada. Cal destacar l'enorme pes de les crescudes en la producció 

anual de sediment en suspensió: més del 65% del sediment transportat ho és durant crescudes, 

gairebé sempre per sobre de 1 m3 s-1. 

5.2.5.2. Riera Xica 

La concentració mitjana de sediment en suspensió en aquesta riera és de 33,7 mg l-1 a partir de les 

mostres obtingudes setmanalment, amb un coeficient de variació del 149,1%, degut a les altes 

concentracions de sediment mesurada durant les crescudes (fins a 472 mg l-1). La producció de 

sediment s'ha calculat com el producte de la concentració mitjana pel cabal mitjà, més la 

producció de les crescudes calculada també com el producte de la concentració mitjana pel cabal 
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mig per la freqüència d'aquest esdeveniments (assumim un 3% com a la Font del Regàs). Els 

resultats estimats són: 

Producció mitjana: 0,053 m3 s-1 × 33,7 mg l-1 = 56,3 t a-1 (N=98 mostres) 

Producció crescudes: 0,258 m3 s-1 × 392,4 mg l-1 × 3% = 101,3 t a-1 (4 mostres) 

Producció total: 157,6 t a-1, sobre una aportació hídrica de 2338 m3 ha-1 a-1 

 

el que significa una producció de 199,7 kg ha-1 a-1 i una taxa de transport mitjana de 85,4 g m-3. 

Les crescudes en aquesta riera transporten més del 64% del material total. 

5.2.5.3. Subconca Riera Pineda 

La concentració mitjana de sediment en suspensió en aquesta riera és de 35,7 mg l-1 a partir de les 

mostres obtingudes setmanalment, amb un coeficient de variació del 122,4%, degut també a les 

altes concentracions de sediment mesurada durant les crescudes (fins a 604 mg l-1). La producció 

de sediment s'ha calculat com el producte de la concentració mitjana pel cabal mitjà, més la 

producció de les crescudes calculada també com el producte de la concentració mitjana pel cabal 

mig per la freqüència d'aquest esdeveniments (assumim un 3% com a la Font del Regàs, donat 

que no s'ha pogut construir la Corba de Freqüències corresponent). Els resultats estimats són: 

Producció mitjana: 0,078 m3 s-1 × 35,7 mg l-1 = 86,1 t a-1 (N=28 mostres) 

Producció crescudes: 0,433 m3 s-1 × 604,6 mg l-1 × 3% = 261,5 t a-1 (2 mostres) 

Producció total: 347,6 t a-1, sobre una aportació hídrica de 3717 m3 ha-1 a-1 

 

el que significa una producció de 475 kg ha-1 a-1 i una taxa de transport mitjana de 111,6 g m-3. Les 

crescudes en aquesta conca, transporten el 75% del sediment total en suspensió. 
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5.3. CÀRREGA DE FONS 

Schoklitsch (1950), fent referència al transport de càrrega de fons, va dir '.... no es coneixen encara 

gaires coses sobre el tema'. La seva no va ser una frase sense raó; els problemes associats a la 

mesura del transport de càrrega de fons en canal al·luvials són encara força importants (Emmett, 

1984). 

 

5.3.1. Característiques del transport de fons 

La càrrega de fons és una part de la càrrega de sediment fluvials que es mou per sobre del llit del 

riu, ja sigui rodant o saltant. El pes submergit d'aquesta càrrega és sostingut per una combinació 

de forces fluides i per contactes intermitents amb el llit. Qualsevol partícula en moviment pot 

arribar a un estat en repòs; per a la càrrega de fons, el progrés aigües avall esdevé una successió 

de períodes de moviment i decans; les partícules en repòs formen part del material del llit. Hi ha, 

per tant, una relació molt estreta entre el material del llit i les seves formes de sedimentació i la 

càrrega de fons (Emmett, 1984). La  mida del material que es mou com a transport de fons, 

diferent d'aquell que ho fa en suspensió, depèn de l'energia i la turbulència del flux. No obstant, 

rarament inclou material més fi de 0,1-0,2 mm, que es transportat directament en suspensió 

(Gomez & Church, 1989). En aquest treball assumim que la càrrega de fons comprèn material més 

groller de 0,40 mm de diàmetre. Aquest valor s'inscriu dintre dels límits operacionals del 

mostrejador Helley-Smith, que només recull de manera fiable aquelles partícules amb un 

diàmetre superior a 0,2 mm. Assenyalar també, que la càrrega de fons és, normalment, menys del 

10% del total de material sòlid transportat pels rius, encara que en rius de muntanya no al·luvials 

pot arribar fins al 70%. Generalment té més importància allà on el cabal crític d'inici de moviment 

de les partícules és un esdeveniment relativament freqüent (Richards, 1982). 

 

5.3.2. Granulometria del material del llit de la riera d'Arbúcies 

La textura d'un dipòsit es descriu per la mitjana i la desviació estàndard (classificació) de la 

distribució granulomètrica del material. En aquest sentit les sorres de riu són normalment 

moderadament uniformes, i es distingeixen de les sorres de platja, les quals normalment 

presenten una bona uniformitat. 

Amb l'objectiu de caracteritzar granulomètricament el sediment del llit del canal de la riera 

d'Arbúcies, s'ha construït la corresponent corba granulomètrica (figura 5.18), amb mostres 

aleatòries de 35 kg de diferents punts del riu (centre i laterals del canal). Tenim en compte que el 

material més gran mesurat en les mostres és de 76 mm (eix b), l'error de presa de mostres 

d'aquestes mostres és del 1,5% (Church et al., 1987). Aquests són els resultats: 

D5   0,19 mm 

D16   0,42 mm 

D25   0,60 mm 

D35   1,10 mm 

D50   2,20 mm 
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D75 10,00 mm 

D84 22,00 mm 

D90 30,00 mm 

D95 71,00 mm 

 

Hi ha molts coeficients de classificació del dipòsits al·luvials. En aquest treball hem escollit els 

següents (Richards, 1982): 

 El diagrama C-M (Passega 1964, Royse 1968) que representa el material més groller, 

percentil 95 (C) contra la mida mitjana del material M. Aquest coeficient indica la 

classificació local del material, així com discrimina la terbolesa, ventalls al·luvials i dipòsits 

fluvials. En el cas d'Arbúcies la relació C-M es situa dintre de la classificació dels dipòsits 

fluvials amb un transport per rodolament.  

 El diagrama de la desviació quartil (D75-D25)/2 contra el D50 de Buller & McManus (1972) 

és molt sensible i indica l'evolució textural del material (dunes, rius, platges, etc.). En el 

cas de la riera d'Arbúcies aquesta relació és de 4,7 i situa el sediment del llit del canal en 

la banda dels dipòsits fluvials. 

 Finalment, cal fer esment del 'gràfic inclusiu de la desviació estàndard' de Folk & Ward 

(1957) que relaciona: [(D84-D16)/4] + [(D95-D5)/6,6]. En el cas d'Arbúcies aquesta relació és 

de 16,1 i indica un desviació respecte a la mitjana molt alta i, per tant, uns dipòsits de 

material molt poc uniformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 Corbes granulomètriques del material del llit i dels marges de la riera d'Arbúcies 

(aigües amunt EA56) 

Com a complement del treball de caracterització granulomètrica dels dipòsits al·luvials d'aquesta 

riera, i amb l'objectiu de conèixer la composició granulomètrica aproximada dels marges del canal 

(sobretot en relació a la mida del material del llit), es va fer la granulometria de dues mostres de 2 

kg de pes (figura 5.18). El resultat dona un diàmetre mig del material (D50) de 0,7 mm i un D95 de 6 

mm. Es tracta, doncs, d'un material més fi que el del canal, que afavoreix una cohesió més gran, 
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incrementada per la presència de vegetació. Els marges amb un alt percentatge de sorres són més 

fàcilment erosionables, més amples i menys profunds, que aquells amb una proporció important 

de llims (Richards, 1982). 

 

5.3.3 Descripció estadística de les mostres analitzades 

Les 80 mostres integrades de càrrega de fons obtingudes a la riera d'Arbúcies aigües amunt de 

l'estació EA56 durant 1991-92 en una secció d'amplada variable segons el cabal entre 4 i 10,5 

metres. L'amplada és variable ja que les mostres de càrrega de fons no és prenien en l'interior de 

l'EA56, sinó en una secció d’aigües amunt, més accessible durant les crescudes (figura 3.7). Les 

mostres de transport de fons obtingudes han estat obtingudes per uns cabals entre 0,227 m3 s-1 i 

5,578 m3 s-1 , per unes fondàries entre 14 cm i 64 cm i per unes velocitats entre 0,3 m s-1 i 1,2 m s-

1. Les mostres tenen un pes submergit mitjà de 975,2 g amb un coeficient de variació de 179,4%, 

essent la mida mitjana del material de les mostres (D50) de 1,42 mm amb un coeficient de variació 

de 93,2%. Això significa una taxa mitjana de transport estimada ib de 27,5 g m-1 s-1 (en pes 

submergit), amb un coeficient de variació de 178,3%. Aquestes taxes de transport varien entre 

1,01 g m-1 s-1 per cabals molt baixos i 279 g m-1 s-1 per cabals de crescuda. Les taxes de transport a 

la riera d'Arbúcies són semblants a les obtingudes en un riu de sorres de conca granítica (amb un 

pendent inferior al d'Arbúcies) a Wyoming (Leopold & Emmett, 1976), que varien entre 0,5 g m-1 

s-1 i 194 g m-1 s-1. Les dades són més disperses, doncs, a la riera d'Arbúcies que a l’East Fork River. 

Cal fer esment, però, de la incertesa metodològica que porten implícites les dades de crescuda a 

Arbúcies (veure metodologia). L'anàlisi de freqüències realitzat per totes les mostres de càrrega 

de fons obtingudes setmanalment i durant les crescudes (annex 5) dona els següents estadístics: 

- el 10% de les mostres recollides de càrrega de fons, pesen fins a 90 g i tenen un D50 de 1,1mm o 

inferior. 

- el 25% de les mostres pesen  fins a 210 g i tenen un D50 de 1,15 mm o inferior 

- el 50% de les mostres pesen fins a 440 g amb un D50 de 1,2 mm o inferior 

- el 75% de les mostres pesen fins a 980 g i tenen un D50 de 2,2 mm o inferior 

- el 90% de les mostres pesen fins a 1785 g amb un D50 de 3 mm o inferior 

- el grau d'asimetria que presenta la distribució del pes de les mostres és de 4,43 (annex 5) això 

és, una asimetria positiva, que provoca un biaix de la distribució cap a l'esquerra. D'aquesta 

manera la moda (156 g) és més petita que la mediana (441 g) i aquesta és més petita que la 

mitjana (937,2 g). El grau d'asimetria de la distribució granulomètrica de les mostres és inferior al 

del pes de les mostres, essent del 1,94 (annex 5). Aquesta asimetria també és positiva amb un 

biaix cap a l'esquerra. La moda és de 0,90 g, la mediana de 1,2 g, i la mitjana de 1,42 g.  

 

Donades les dificultats tècniques per mesurar el cabal sòlid de fons en la riera d'Arbúcies, 

especialment per sobre del nivell del canal ple, cal discriminar les dades per obtenir una millor 

descripció de les taxes de transport mesurades fins al canal ple i per sobre del canal ple. Així, fins 

al nivell del canal ple sobre 72 mostres analitzades, el pes mitjà de les mostres és de 981,3 g amb 

un coeficient de variació de 185,6%, una mida mitjana del material (D50) de 1,65 mm amb un 

coeficient de variació del 90,1% i una taxa de transport mitjana de 28,2 g m-1 s-1 amb una variació 

del 182,3%. Per altra banda, per sobre del nivell del canal ple sobre 8 mostres analitzades, el pes 
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mitjà de les mostres és de 919,2 g amb un coeficient de variació de 77,9%, una mida mitjana del 

material (D50) de 0,65 mm amb un coeficient de variació del 41,6% i una taxa de transport mitjana 

de 21,6 g m-1 s-1 amb un coeficient de variació del 77,8%. 

L'alt coeficient de variació (179,4%) de les mostres de transport de fons analitzades, tant en el pes 

com en la mida del material, posa en evidencia una alta variabilitat del transport de fons, en 

funció dels diferents paràmetres hidràulics que actuen en el canal, principalment la fondària del 

flux i la velocitat. Tal i com succeïa amb el sediment en suspensió, una part important del cabal 

sòlid de fons es transportat per crescudes petites i moderades d'alta freqüència per sota del nivell 

del canal ple. 

 

5.3.4. Inici del moviment de les partícules en el llit del riu 

La intensitat del flux controla l'inici del moviment de les partícules en el llit del riu i la taxa de 

transport corresponent. Aquesta intensitat es mesura per la tensió de tall (shear stress) de Shields 

(1936), per la velocitat del flux (Hjulström, 1935), o bé per l'energia del cabal (stream power) de 

Bagnold (1977). El flux crític és aquell amb la mínima intensitat capaç d'iniciar del moviment de les 

partícules en el canal. Per altra banda, la competència del flux és la mida de material més alta 

transportable, i per tant, a l'inici del moviment del material del llit, el flux és crític per al sediment, 

i la mida del sediment és la competència del flux (Richards, 1982). L'estadi crític d'inici del 

transport és difícil de mesurar. En fluxos turbulents, les fluctuacions de velocitat poden causar 

variacions temporals i espacials a l'atzar per a qualsevol tipus de flux. La identificació visual del 

nivell crític d'inici de moviment és per tant, molt subjectiva. En el cas de la riera d'Arbúcies s'ha fet 

una estimació de l'inici de moviment de les partícules, a partir de dos anys d'observacions de 

camp: el cabal mínim per al qual s'ha observat moviment de material en el llit del canal és de 210 l 

s-1, amb una fondària mitjana de 8 cm (igualada o superada el 80% del temps), i una velocitat del 

flux de 0,49 m s-1. És convenient però, relacionar el moviment inicial amb mesures senzilles de les 

condicions mitjanes de tot el flux, com per exemple la tensió de tall mitjana (0=ρwgds) o la 

velocitat (v). La corba empírica de Hjulström (1935) prediu que la velocitat crítica mitjana mínima 

ocorre per sorres entre 0,2-0,5 mm uniformes (figura 5.18). Aquesta velocitat crítica mitjana per 

una determinada mida de material varia amb el flux i el pendent i amb la distribució del material 

(Sundborg, 1956, 1967). Assenyalar, doncs, que la velocitat corresponent a l'inici del moviment en 

la riera d'Arbúcies EA56, és de 49 cm s-1. La relació entre el diàmetre mig del sediment (2,2 mm) i 

la velocitat en aquest punt, s'ajusta be a la corba de Hjusltröm, que prediu en aquest cas un 

moviment del material de fons associat al moviment de dunes en el llit. 

El criteri de tensió de tall crítica en el canal de Shields (1936) reconeix que la força crítica (0c) 

s'incrementa amb la mida de les partícules, encara que també depèn de les condicions de 

rugositat del llit.  
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Figura 5.19. Corba empírica de Hjusltröm (1935) que relaciona velocitats crítiques d'inici de 

moviment del material, transport de sediment i formes del llit 

 

En el cas d'Arbúcies, la tensió mitjana del llit en el moment de l'inici del moviment de les 

partícules és  

0 = ρwgds = 1000 × 9,8 × 0,08 × 0,0095 = 7,45 N m-2 

 on, ρw és la densitat del fluid en kg m-3, g és la acceleració de la gravetat en m s-2, d és la 

fondària mitjana de la secció en m i s és el pendent del sector. La tensió crítica necessària en 

aquesta secció per a l'inici del moviment de les partícules, basat en el criteri de Shields (1936) és 

c = ρs' × g × D50 × 0,056 = 1,99 N m-2 

 on, ρs' és la densitat del material en pes submergit (1650 kg m-3), g és l'acceleració de la 

gravetat (9,8 m s-2) i D50 és la mida mitjana del material del llit (0,0022 m). Aquest fet demostra 

una certa pavimentació del material superficial del llit en cabals baixos, ja que l'inici del moviment 

no es produeix fins molt desprès de superar la tensió de tall crítica i sempre associat a la migració 

de formes en el llit. 

Per aprofundir una mica més en el concepte d'inici de moviment de les partícules en el llit, cal fer 

esment dels treballs de Baker i Ritter (1975) i de Church (1978), que van compilar la majoria de la 

informació existent sobre moviment de partícules més grans de 2 mm i que van trobar que la 

força de tall crítica canviava d'ordre de magnitud per partícules de mides determinades. El treball 

d'Andrews (1983), que presenta una millora del concepte de tensió de tall crítica adimensional 

desenvolupat per Shields (1936). Segons aquest autor, i a partir de les mesures de càrrega de fons 

obtingudes en diferents rius de sorres, graves i còdols, el valor de la tensió de tall crítica 

necessària per posar el material en moviment depèn directament de la distribució del material del 

llit del riu. Sempre que hi hagin partícules més grans que les recollides pel mostrejador, la 

partícula màxima recollida indica la competència del flux. Per partícules entre 0,3 i 4,2 vegades la 
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mida mitjana del material de la capa subsuperficial del llit (D^50), la tensió de tall crítica 

adimensional és igual a  

*ci = 0,0834 (D^50  / Di)0,872 (r2  = 0,98) 

on, Di és el diàmetre màxim trobat en la mostra de transport de fons. Aquest anàlisi demostra que 

la tensió de tall crítica adimensional varia de manera inversament proporcional al diàmetre de la 

partícula, per llits amb material no uniforme; per tant, les partícules del llit entre 0,3 i 4,2 vegades 

el D50 es posen en moviment sota el mateix cabal. En el cas d'Arbúcies es por aplicar directament 

aquesta formulació, encara que el diàmetre del material del llit analitzat correspon a les capes 

superficial i subsuperficial sense discriminar. Totes les dades de transport de fons disponibles a la 

riera d'Arbúcies (annex 5) s'han agrupat en relació amb la classe de la mida màxima (Di = Dmàx) de 

les partícules recollides en les mostres de càrrega de fons. S'ha calculat la tensió de tall crítica 

adimensional mitjana *ci per a cada classe, com: 

*ci = 0 / (ρs-ρw)gDi 

essent, 

0 = ρw × g × d × s 

on, 0 és la tensió de tall mitjana del llit en N m-2, g és l'acceleració de la gravetat, d és la fondària 

mitjana del flux i s és el pendent (0,0095). Els valors de *ci s'han contraposat a la relació Di/D50 

(figura 5.20). Empíricament, s'ha trobat una bona correlació entre la tensió de tall crítica 

adimensional i la relació entre Di/D50. Els valor del *ci respecte als valors de Di/D50 es troben a la 

figura 5.20. L'equació és, 

*ci = 0,549 (Di /D50)-0,821  (r2=0,92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 Relació entre la raó del diàmetre de partícula crític i el diàmetre mig del material del 

llit del riu, i la força crítica adimensional, a l’EA56 de la riera d'Arbúcies 
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Cada punt en la corba representa la força de tall crítica adimensional mitjana calculada a partir de 

diferents observacions de *ci per una relació (Di/D50) determinada. Les observacions individuals 

de *ci varien molt més al voltant de la relació establerta. En el cas d'Arbúcies s'obté la millor 

relació amb valors de Di/D50 < 4,59. 

Assenyalar, per tant, que hi ha un bon ajustament entre la corba proposada per Andrews i les 

dades de transport de fons de la riera d'Arbúcies. L'anàlisi mostra que la distribució del material 

del llit té un efecte molt important sobre la força crítica necessària per posar en moviment una 

determinada mida de partícules. Aquest efecte a Arbúcies s'ha trobat molt important per les 

partícules fins a 4,59 vegades la mida mitjana del material. Per partícules més grans, la força de 

tall crítica adimensional té un valor aproximat de 0,15. L'anàlisi també mostra que la força de tall 

crítica és gairebé inversament proporcional al diàmetre de la partícula. Segons Andrews (1983), 

aquesta és una conclusió prou significativa, ja que indica que les partícules fins a 4,59 vegades el 

diàmetre del material del llit es posen en moviment amb una mateixa força, i per tant cabal, en el 

mateix punt del riu, i per tant, que l'inici de moviment diferencial no és un procés gaire important 

en canal al·luvials de graves (i sorres). Els resultats presentats per Andrews (1983) han estat força 

debatuts, principalment pel que fa a la fiabilitat de les mesures fetes amb Helley-Smith en rius de 

graves i material groller (Komar, 1989). 

Els valors de la força crítica adimensional *ci mesurats en rius de sorres, graves i còdols es mouen 

entre 0,25 i 0,020 al voltant del valor crític 0,06 de Shields (1936). Com hem assenyalat 

anteriorment, en el cas d'Arbúcies, alguns dels valors de la força crítica adimensional mesurats 

són superiors a 0,25. Aquest fet es podria explicar per diversos motius: a) la dispersió de material 

en el llit (veure coeficients de classificació 5.3.3) amb un D95 de 71 mm en relació al Dmàx de 55 

mm trobat en les mostres de Helley-Smith Sampler, indica que, el mostrejador Helley-Smith pot 

ser eficient al 100% per a material fins a D16 (Emmett, 1979), però que no ha recollit material més 

groller del D92 del material del llit durant les crescudes, b) perquè possiblement la hipòtesi 

d'Andrews (1983) que diu que el material més gran recollit en una mostra de Helley-Smith és el 

material més gran que s'ha mogut, sempre que hi hagin encara partícules més grans, no és 

aplicable a la riera d'Arbúcies, i c) un efecte important de la pavimentació del llit del riu, sobretot 

durant cabals baixos, que impedeix el moviment de partícules més grans que les recollides. Per 

tant, com que el Helley-Smith Sampler no és eficient al 100% per a materials grollers ja que el riu 

ha mogut partícules més grans que el mostrejador no recollit, la hipòtesi d'Andrews no és certa en 

aquest riu i per tant els valors de la tensió crítica adimensional (*ci) són més grans que els valors 

normals. Aquesta anàlisi posa de manifest que la fiabilitat del mostrejador Helley-Smith 

demostrada en rius de sorres i graves fines amb material uniformes, disminueix considerablement 

en llits que, tot i mantenir un D50 de sorra o graves fines, presenta material no uniforme, com és el 

cas de la riera d'Arbúcies. L'experiència de camp fa pensar que, especialment durant les crescudes 

mesurades (amb velocitats de flux properes a 1 m s-1, calats de 50 cm o més i un pendent de 

0,95%), també es movia material més gran de 55 mm com a càrrega de fons. Aquests dos motius 

explicarien els valors de la força crítica adimensional superiors a 0,25 trobats en aquesta riera. 
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5.3.5 Transport de fons 

Les dades de transport de càrrega fons en rius Mediterranis són, fins ara, molt escasses. Les dades 

que aquí presentem s'han obtingut mitjançant l’ús de mostrejadors Helley-Smith entre novembre 

de 1991 i desembre de 1992. Simultàniament a l'obtenció de les mostres s'han mesurat els 

paràmetres hidràulics principals de la secció de control, és a dir, velocitat, fondària, amplada i 

cabal. 

L'obtenció de mesures de transport de fons està però, encara sotmesa a una sèrie d’incerteses 

tècniques i metodològiques, que generalment es produeixen degut a les condicions de presa de 

mostres i a les tècniques utilitzades. En el nostre cas, aquesta incertesa ha vingut donada pel fet 

de no poder comptar amb un pont des d'on realitzar mesures més fiables durant les crescudes, 

especialment per sobre del nivell del canal ple. Per contra, cal destacar el grau de fiabilitat del 

mostrejador utilitzat, sobretot pel que al presa de mostres de sorres i graves fines fins a 16 mm. 

5.3.5.1. Relacions estadístiques entre càrrega de fons i els principals paràmetres hidràulics: 

cabal, fondària i velocitat del flux 

En aquest apartat es presenten les correlaciones estadístiques que s'han establert entre el 

transport de cabal sòlid, expressat en pes submergit per unitat de temps i unitat d'amplada, 

respecte als principals paràmetres del flux: cabal, fondària i velocitat. Les dades tractades 

estadísticament corresponen a les mostres obtingudes fins al nivell del canal ple (N = 72). Les 

correlacions s'han calculat per mínims quadrats i la dispersió s'ha corregit mitjançant l'aplicació de 

l’índex de Ferguson. La dispersió observada (figura 5.21) entre taxes de transport de fons i els 

diferents paràmetres obeeix principalment a dos factors: 

1. Als canvis espacials i temporals en el transport de sorra deguts a variacions en els 

diferents paràmetres hidràulics (velocitat del flux, topografia i rugositat del llit, formes 

fluvials locals i generals i geometria hidràulica del canal), especialment durant les 

crescudes, que poden donar lloc a pulsacions de cabal sòlid més o menys freqüents  

2. Com ja hem explicat anteriorment, a les incerteses metodològiques associades a la 

mesura d'aquestes pulsacions, especialment en moment de crescuda. 

Tenint en compte aquestes consideracions prèvies, les relacions entre transport sòlid (ib en pes 

submergit, per unitat d'amplada per unitat de temps, en g m-1 s-1) i cabal (Q en l s-1), fondària (d en 

cm) i velocitat (v en m s-1) són les següents: 

ib =  0,0008 × Q 1,47 (r2 = 0,47)  (1) 

ib =  0,0001 × d 3,36 (r2 = 0,62)  (2) 

ib =  0,0500 × v 1,33 (r2 = 0,08)  (3) 

 

Malgrat que les tres correlacions són estadísticament significatives (1 i 2: p>0,99) i (3: p>0,95), cal 

descartar la relació entre taxes de transport i velocitat del flux per a càlculs  posteriors, pel baix 

grau de correlació que presenta.  El factor de Ferguson (1986) s'ha aplicat per corregir el biaix 

estadístic de les correlacions entre cabal i taxa de transport i entre fondària i taxa de transport 

(veure metodologia). La correcció de la corba de correlació ajustada per mínims quadrats, evita la 

sota-estimació de la càrrega real que transporta el riu. La desviació esperada entre cabal i càrrega 
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de fons s'ha estimat en 1,65 (3), i la desviació entre fondària i càrrega de fons en 1,43 (3). 

L'aplicació d'aquest factor elimina el biaix en aquestes relacions log-log, al igual que també 

succeïa amb el transport de sediment en suspensió. 

La relació entre la taxa de transport de càrrega de fons ib (en pes submergit, per unitat d'amplada 

per unitat de temps, en g m-1 s-1) i el cabal unitari q (en l s-1 per unitat d'amplada del canal) és: 

Ib = 0,0007 × q1,91   (r2 = 0,47)    (N=72) 

Les relacions conegudes i acceptades entre taxa de transport de càrrega de fons i cabal unitari són 

generalment de tipus quadràtic (Henderson, 1966). La relació obtinguda a Arbúcies és gairebé de 

tipus quadràtic i s'adiu amb els treballs realitzats sobre aquest tema. 

5.3.5.2. Relacions estadístiques entre la mida del sediment i el pes de les mostres i els 

principals paràmetres hidràulics: cabal, fondària i velocitat del flux 

S'han analitzat estadísticament les correlacions entre la mida del sediment de les mostres i els 

principals paràmetres hidràulics: cabal, fondària i velocitat del flux (taula 5.13). No hi ha 

correlacions entre cap dels paràmetres analitzats. Només la velocitat presenta un cert grau de 

significació estadística amb els altres paràmetres, especialment en la seva relació amb el material 

entre 2-4 mm de les mostres analitzades (p>0,99), que constitueix el grup majoritari del material 

del canal. 

 

Figura 5.21. Relació log-log entre els mostres setmanals de càrrega de fons i cabal (i) i càrrega de 

fons i fondària del fluxe (ii) a l'EA56 de la riera d'Arbúcies. Es mostren la corba ajustada per 

mínims quadrats (1) i la corregida (2) 
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Figura 5.21. Cont. Relació log-log entre els mostres setmanals de càrrega de fons i cabal (i) i 

càrrega de fons i fondària del flux (ii) a l'EA56 de la riera d'Arbúcies. Es mostren la corba ajustada 

per mínims quadrats (1) i la corregida (2) 

 

Taula 5.14. Correlacions estadístiques (r2) entre mida del sediment i pes de la mostra i els 

principals paràmetres hidràulics 

  Cabal Fondària Velocitat 

D50 (mm) 0,01 0,05 0,03 

>8 0,06 0,05 0,06 

4-8 0,01 0,01 0,00 

2-4 0,01 0,01 0,16 

1-2 0,03 0,00 0,03 

0,5-1 0,01 0,00 0,07 

<0,5 0,01 0,02 0,07 

Pes total 0,46 0,35 0,06 

 

Pel que fa a la correlació entre el pes de la mostra i els paràmetres hidràulics analitzats, el grau de 

significació és moderadament elevat amb el cabal (r2=0,46) i la fondària (r2=0,35) amb significació 

estadística (p>0,99). Per tant el pes de la mostra del material apareix moderadament depenent 

del cabal i de la fondària, i no així de la velocitat (r2=0,16). El comportament variable d'aquestes 

correlacions ve donat pel fet que la velocitat no varia gaire entre diferents moments, la fondària 

varia més que la velocitat i el cabal, com a producte entre les dues variables, és el paràmetre 

hidràulic que té un rang de variació més important.  
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5.3.6. Variabilitat del transport de càrrega de fons 

Les taxes de transport de material de fons poden tenir una alta variabilitat en una secció 

determinada i entre seccions en un sector, i també en el temps. Les fluctuacions poden ser a 

l'atzar o gairebé periòdiques, en diferents escales d'espai i temps. Sobre mesures fetes en 

intervals de minuts, les fluctuacions succeeixen amb el pas de les dunes per un punt determinat, 

les quantitats més altes de material transportat estan associades als pics de les dunes i les taxes 

més baixes estan associades als intervals de pas entre duna i duna (Leopold & Emmett, 1976). 

Tant en estudis de laboratori com de camp, s'ha trobat que el transport de càrrega de fons és 

força variable, fins i tot quan els principals factors de control, com són la força de tall, el cabal o la 

disponibilitat de sediment, es mantenen constants. Per exemple, en un estudi de laboratori de 

White & Day (1982) es va trobar que el coeficient de variació en la mesura del transport de fons 

sota condicions constants es movia entre el 20 i el 50%. Es pot esperar, per tant, que sota 

condicions naturals més variables, la variació del transport de fons sigui també més alta (Dietrich 

& Gallinati, 1981). Dietrich & Smith (1984) van recollir set-centes mostres de càrrega de fons de 

nou seccions diferents en un petit riu de sorres, sempre sota el mateix cabal, i van trobar un 

coeficient de variació del 25%. Com que el cabal es va controlar de manera artificial, afirmen que 

la variació sota condicions naturals no és fàcilment reduïble per sota del 50%. 

Per una banda, doncs, les fluctuacions observades en el transport de càrrega de fons posen de 

manifest la necessitat del presa de mostres sobre curts intervals de temps per obtenir dades 

fiables del cabal sòlid en una secció determinada. En aquest sentit s'han fet recents intents de 

mesures continues del transport de fons (Laronne et al., 1992). Per altra banda, és necessari el 

control de les variacions de la topografia del llit, especialment durant les crescudes, per obtenir 

dades del transport de càrrega de fons en relació a la morfologia del canal. Aquesta aproximació 

al tema ha tingut un notable desenvolupament els darrers anys (Ergenzinger, 1992). 

En el cas de la riera d'Arbúcies, els resultat de camp obtinguts permeten diverses aproximacions a 

la variabilitat temporal del transport  de càrrega de fons, a escales diferents: mensual (82 

mostres) i durant les crescudes (19 mostres). 

5.3.6.1. Variabilitat del transport de càrrega de fons durant les crescudes 

Entre novembre de 1991 i desembre de 1992 s'han recollit 19 mostres de transport de càrrega de 

fons a la sortida de la conca d'Arbúcies corresponents a les quatre crescudes més importants que 

han ocorregut en aquest període. Les dades obtingudes es presenten a continuació: 

* Crescuda 5/19.12.1991 (dades en grups de dos per als dies 5, 12, 14 i 19 de desembre) 

Antecedents: crescuda 1/5 de desembre, amb cabals de fins a 22 m3 s-1 

Cabal (m3/s-1) Fondària (m) Velocitat (m s-1) D50 Ib (g m-1 s-1) Producció (t h-1) 

3,701 0,48 0,77 1,10 279,1 12,96 

3,701 0,48  0,77 1,80 241,1 11,02 

5,578 0,64 0,83 0,30 22,7 1,11 

5,578 0,64 0,83 0,30 14,1 0,68 

3,619 0,47 0,77 0,85 111,2 5,17 

3,619 0,47 0,77 1,00 207,9 9,66 
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3,619 0,47 0,77 1,15 138,8 6,45 

2,204 0,34 0,67 0,80 29,5 1,33 

2,204 0,34 0,67 0,60 32,1 1,45 

 

* Crescuda 1/2.6.1992 (dades 1 i 2 de juny) 

Cabal (m3/s-1) Fondària (m) Velocitat (m s-1) D50 Ib (g m-1 s-1) Producció (t h-1) 

4,140 0,60 0,92 0,32 12,1  0,42 

4,140 0,60 0,92 0,85 21,2 0,74 

4,127 0,59 0,92 0,90 64,7 2,25 

4,127 0,59 0,92 0,75 8,9 0,31 

1,876 0,39 0,74 1,50 16,4 0,49 

1,876 0,39 0,74 1,20 9,8 0,29 

 

* Crescuda 20.6.1992 

Cabal (m3/s-1) Fondària (m) Velocitat (m s-1) D50 Ib (g m-1 s-1) Producció (t h-1) 

2,850 0,62 0,66 0,90 13,1 0,43 

2,850 0,62 0,66 0,90 16,1 0,52 

 

* Crescuda 26.12.1992 

Cabal (m3/s-1) Fondària (m) Velocitat (m s-1) D50 Ib (g m-1 s-1) Producció (t h-1) 

3,420 0,47 1,12 0,95 42,19 1,274 

3,420 0,47 1,12 1,05 76,85 2,320 

 

La variació de la càrrega de fons durant aquest esdeveniments és molt elevada. Cal tenir en 

compte que es tracta d'un flux en condicions naturals i paràmetres hidràulics força variables. 

Durant la crescuda de 5/19.12.1991 la taxa de transport de càrrega de fons es més alta durant la 

recessió de la crescuda antecedent 1/5.12.1992 (dades 5.12.1992) que durant el pic (dia 12.12). 

En aquest punt la taxa de transport disminueix un 1400%, tot i que els paràmetres hidràulics de 

cabal, velocitat i fondària són majors. Aquest fet podria indicar: a) una variació important de la 

topografia del llit a causa de la migració de formes, b) un canvi en la font de sediment principal 

que controla el transport en aquest esdeveniment indicat per una disminució de la mida del 

material transportat (cal recordar el cabal de 5,58 m3 s-1 superava el nivell del canal ple en alguns 

sectors i amb ell l'aigua erosionava el marges de la llera, amb material més fi, en major proporció 

que amb cabals anteriors), c) en la recessió de la crescuda es produeix un augment de la taxa de 

transport, juntament amb un augment del diàmetre del material transportat. Apuntem, en aquest 

sentit, com a hipòtesi de treball, un altre canvi en la font de sediment que controlava el transport 

de fons: desprès de 14 dies de cabals alts ininterromputs, gran part del material sorrenc 

subministrat per les conques de capçalera podria haver arribat a la sortida de la conca. Aquest fet 

explicaria, per una banda, l'augment de les taxes de transport i, per l'altre, l'augment del diàmetre 
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del material transportat. A partir de les mesures de camp obtingudes, el desplaçament de dunes 

en el llit té una velocitat de 100 metres/dia, per un cabal de 0,4 m3 s-1 (deu vegades inferior als 

obtinguts en aquestes crescudes). Les variacions de les taxes de transport de fons al llarg 

d'aquesta crescuda, són: 15% (5.12.1992 en un interval de presa de mostres de 10 minuts); 60% 

(12.12.1992 en un interval també de 10 minuts); i 86% (14.12.1992 en un interval de presa de 

mostres de 10 minuts). La producció màxima de sediment mesurada ha estat de 12,96 t h-1. 

Pel que fa a la crescuda de 1/2.6.1992, cal assenyalar l'alta variabilitat de les taxes de transport 

mesurades: 75% entre les dues primeres mostres en un interval de presa de mostres de 10 

minuts; 700% entre les dues mostres següents en un interval de presa de mostres de 10 minuts; i 

115% entre la taxa mitjana de les dues primeres respecte a les dues segones en un interval de 

presa de mostres d'una hora, i sense canvis significatius en el paràmetres hidràulics principals. 

Aquest fet posa de manifest l'existència de pulsacions intermitents de material, controlades en 

gran part per la migració de les formes en el canal i els canvis en la topografia d'un llit sorrenc 

com aquest al llarg d'una crescuda. En aquest sentit s'han fet alguns estudis del transport de fons 

mitjançant mesures continues, per controlar les variacions de la càrrega en curts espais de temps 

(Laronne, 1992). 

Les variacions de la càrrega mesurada en la crescuda de 20.6.1992 no són importants, amb una 

variació del 23% en un interval de presa de mostres de 10 minuts, no així en la crescuda de 

26.12.1992, en la que les dades obtingudes donen una variació del 80% en un interval de presa de 

mostres de 10 minuts. No s'aprecien canvis significatius en la mida del material transportat.  

Aquests resultats posen de manifest la necessitat d'incrementar els esforços per a conèixer en 

profunditat la variabilitat espacial i temporal del transport de càrrega de fons en llits de sorres. Els 

resultats tindrien un gran interès des del punt de vista geomorfològic i per a la millora dels càlculs 

del total de material exportat de la conca.  

5.3.6.2. Variabilitat mensual i estacional  

La relació general entre cabal i taxes de transport de càrrega de fons produeix una important 

dispersió de punts, explicada per l'evolució del transport de material durant les crescudes, i per 

les diferències estacionals. Cal assenyalar en primer lloc que, a diferència del transport de 

sediment en suspensió (que el riu arrossega en gran part durant les crescudes, i que durant 

períodes llarg de l'any presenta concentracions baixes), el transport de fons de material sorrenc 

en aquest riu és gairebé constant. Les dades d'inici de moviment del material en el canal i de 

l'anàlisi de la corba de freqüències de l'EA56, indiquen que la sorra es mou en aquesta conca 

durant més del 80% del temps. Aquest fet, juntament amb l'alta disponibilitat hídrica de la conca, 

fan del transport de material sòlid de fons una part molt important de la producció global de 

sediment d'aquesta conca. 

Pel que fa concretament al comportament temporal de les taxes de transport de càrrega de fons 

(ib), cal dir que, durant el període presa de mostres (figura 5.22), les taxes més altes s'han 

obtingut a la tardor de 1992 (taula 5.15), amb un valor (60,3 g m-1 s-1) dues vegades per sobre la 

mitjana anual (27 g m-1 s-1). La tardor de 1992 ha tingut un valor igualment elevat (20,2 g m-1 s-1) 

proper a la mitjana, mentre que les mostres obtingudes al llarg de l'hivern, primavera i estiu de 

1992 han estat per sota del transport mig del riu, essent la primavera l'estació de l'any amb un 
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transport observat més baix. Pel que fa a la variació mensual cal assenyalar, per la seva magnitud, 

la taxa de transport obtinguda el mes de desembre de 1991 amb un valor de 119 g m-1 s-1. Altres 

valors mensuals destacats i per sobre la mitjana, han estat els de juliol i desembre de 1992 amb 

33,5 g m-1 s-1 i 34,8 g m-1 s-1. Les taxes més baixes mesurades es van produir al llarg dels mesos de 

primavera: març amb 6,38 g m-1 s-1, abril amb 3,4 g m-1 s-1 i maig amb 4,5 g m-1 s-1. 

Taula 5.15. Taxes de transport de fons mensuals i estacionals EA56 Arbúcies 

  Taxa de transport de fons mitjana (ib en g m-1 s-1) 

Octubre 1,10 

Novembre - 

Desembre 119,64 

Gener 26,70 

Febrer 12,06 

Març 6,38 

Abril 3,47 

Maig 4,48 

Juny 18,46 

Juliol 33,51 

Agost 10,66 

Setembre 11,13 

Octubre 14,73 

Novembre 10,54 

Desembre 34,85 

Tardor '91 60,37 

Hivern '92 15,05 

Primavera '92 8,80 

Estiu '92 18,43 

Tardor '92 20,04 

 

El comportament mensual de la taxa de transport de càrrega de fons durant el període de presa 

de mostres es mostra molt depenent de l'evolució del cabal (figura 5.22). A la vista dels resultats 

obtinguts no es poden apreciar fenòmens d'exhauriment de material per a ser transportat a 

escala mensual. Això és degut a que el transport de fons és constant al llarg de l'any, transportant 

els cabals baixos part del sediment que posteriorment es transportat en suspensió durant les 

crescudes. 
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Figura 5.22. Comportament mensual del transport de càrrega de fons EA56 Arbúcies, octubre 

1991- desembre 1992 

Com ja es va explicar per al sediment  en suspensió, part de la variabilitat del transport de càrrega 

de fons es pot explicar per les variacions interestacional en el transport de fons. S'ha tractat de 

millorar la correlació entre transport de fons i cabal, dividint les dades d'acord amb l'estació de 

l'any. En la figura 5.23 i la taula 5.16 es mostren cadascuna de les relacions entre taxa de 

transport i cabal ajustades per mínims quadrats. 

El grau de correlació entre taxa de transport i cabal s'incrementa notablement i manté el mateix 

grau de significació estadística per a les dades de tardor i estiu. També s'incrementa el grau de 

significació per a les dades d'hivern encara que perd significació estadística (p>0,95), degut al poc 

nombre de mostres obtingudes. Pel que fa a la primavera, tot i mantenir el significat estadístic, el 

grau de correlació és menor que el de la relació general. 
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Figura 5.23. Relacions estadístiques entre taxes de transport de càrrega de fons i cabal a l'EA56 de 

la riera d'Arbúcies, d'acord amb la distribució estacional de les observacions, estiu-tardor (i) i 

hivern-primavera (ii), de octubre de 1991 a desembre de 1992 

El grau de correlació entre taxa de transport i cabal s'incrementa notablement respecte a la 

relació general. Cal assenyalar també que: 

a) Per a qualsevol cabal menor de 1,168 m3 s-1 la taxa de transport de fons tendeix a ser menor a 

l'hivern que a la primavera, mentre que per sobre d'aquest cabal la tendència s'inverteix. 

Taula 5.16. Exponents i constant de les relacions estacionals entre cabal (Q) i càrrega de fons (ib) a 

l' EA56, riera d'Arbúcies 

Correlació a b r2 n 

Totes les dades 8 × 10-4 1,47 0,47 72 

Hivern 8 × 10-10 4,56 0,62 8 

Primavera 9 × 10-6     1,91 0,41 20 

Estiu 4 × 10-4 1,75 0,62 18 

Tardor 4 × 10-4 1,62 0,76 26 

on, a,b = constant i coeficient de l’equació ib = aQb 

r2 = grau de correlació 

n = número de mostres 

 

b) Com a tendència general, per a un cabal determinat la taxa de transport de càrrega de fons és 

major a l'estiu que a la tardor. Aquest fet es podria explicar per la alta disponibilitat de material 

per a ser transportat durant els mesos d'estiu, degut sobretot a la deposició de material en el 

canal durant les crescudes de finals de primavera, que els cabals baixos de l'estiu han anat 

arrossegant fins a la sortida de la conca. 
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c) A la vista d'aquests resultats, la tardor, que és l'estació que més crescudes registra al llarg de 

l'any i que més aporta a la producció anual de sediment, és al mateix temps la que transporta 

menys càrrega de fons amb cabals baixos, fet que augmenta considerablement la importància de 

les crescudes durant aquesta estació. 

5.3.6.3. Relació entre taxes de transport de càrrega de fons i sediment en suspensió  

A partir de les dades mitjanes mensuals de concentracions de sediment en suspensió i de càrrega 

de fons s'ha intentat establir una correlació estadística entre ambdós tipus de cabal sòlid, i 

analitzar el seu comportament en relació també al cabal. La relació entre sediment en suspensió i 

càrrega de fons és positiva, estadísticament significativa (p>0,95), encara que pobrament 

correlacionada. L’equació és: 

SS = 6,45 × ib 0,68  (r2 = 0,35)  (N = 15) 

on, SS correspon a la concentració de cabal sòlid en mg l-1 i ib és la taxa de transport de càrrega de 

fons en g m-1 s-1, en pes submergit. 

Aquesta baixa correlació entre ambdues variables vindria explicada en part pels fenòmens 

d'exhauriment que presenta la concentració de sediment en suspensió al llarg de l'any, que no 

mostra la càrrega de fons, més uniforme i molt més depenent del cabal (figura 5.24). Aquesta 

figura a escala mensual mostra una bona correlació entre la càrrega de fons i el cabal, i una menor 

dependència del sediment en suspensió respecte al cabal, especialment pel que al mesos 

posteriors a crescudes importants (gener i juliol de 1992); en moments d'avingudes importants 

(desembre 1991, juny i desembre de 1992) gran part del cabal sòlid de fons es transportat en 

suspensió. La correlació entre sediment en suspensió i càrrega de fons tampoc és més alta per 

aquells mesos amb cabals baixos i moderats: la relació entre ambdós tipus de transport sòlid per a 

aquests mesos perd tota la significació estadística (r2=0,05). 

 

Figura 5.24. Sedimentograma mensual del sediment en suspensió i la càrrega de fons a EA56 riera 

d'Arbúcies, octubre de 1991-desembre de 1992 
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5.3.7. Aplicació de fórmules de transport de fons: MEYER-PETER & MÜLLER i ACKERS & 

WHITE 

· L’equació de Meyer-Peter i Müller (1948) 

L'equació clàssica de du Boys (1879) calculava les taxes de transport de fons com una funció del 

excés de 'shear stress' o força de tall; altres equacions amb aquest mateix plantejament s'han 

conegut com a fórmules de 'forces de tracció'. Meyer-Peter i Müller (1948) formularen una relació 

empírica d'aquest tipus a partir de dades en les que el material del llit del riu tenia unes mides 

entre 0,4 i 30 mm, la fondària del flux es movia entre 1 i 120 cm i els pendents anaven entre 

0,0004 a 0,02. Aquesta és una equació aplicable en principi a les característiques hidràuliques i 

granulomètriques de la riera d'Arbúcies. L’equació d'aquests autors ha estat la més utilitzada 

dintre de les del tipus 'forces de tracció', donada la seva senzillesa conceptual i la seva facilitat 

d'aplicació. Els autors proposen la següent expressió: 

K3/2ρwgRs - 0,047(ρs-ρw)gD50 = 0,25(ρw)1/3  ib2/3 

El primer factor del terme de la part esquerra és simplement la força de tall mitjana del llit,o, on 

ρw és la densitat de l'aigua (998 kg m-3), ρs és la densitat de les partícules sòlides (2650 kg m-3), g 

és l'acceleració de la gravetat (9,8 m s-2), R és el radi hidràulic i s és el pendent, tot multiplicat per 

un factor K3/2 que defineix la força efectiva sobre els grans 'o. K és la relació entre n'/no on n' és el 

coeficient que indica la rugositat de la partícula sola, obtingut a partir de l’equació d'Strickler (1) , i 

no és la rugositat total deduïda a partir de la fórmula de Manning. Aquesta relació es mou 

normalment entre 0,5-1,0 i redueix la força mitjana del llit quan en ell s'hi troben presents formes 

determinades. El segon terme de la part esquerra es la força crítica del llit, definida  per la 

rugositat hidrodinàmica dels llits, com en la funció de mobilitat de Shields(2). A la dreta, la taxa de 

transport del material (ib) submergit es multiplica per (ρw)1/3, simplement per fer que els dos 

termes de l’equació tinguin dimensions equivalents i que les constants empíriques siguin 

adimensionals, i per tant, que siguin indiferents a les unitats de mesura. L’equació es pot aplicar 

només en situacions de baix transport de fons en llits de rius compostos per materials que es 

trobin entre les sorres mitjanes i les graves. 

L'absència de la fondària relativa (d/D50) en l’equació significa que aquesta només és aplicable a 

modes de transport com el rodament i el lliscament i no a modes com la saltació intensa o el 

transport en suspensió, els quals varien amb la fondària del flux a una velocitat mitjana 

determinada. A més a més, la funció de Shields no és exacte, ja que varia segons l'exposició del 

gra o el seu enterrament, i per tant l’equació només és apropiada, pel que fa a llits rugosos, en la 

seva forma original. No obstant, l’equació es pot aplicar a llits uniformes si la tensió de tall crítica 

es modifica degudament. Aplicant la fórmula de Meyer-Peter i Müller a la secció de control de la 

riera d'Arbúcies EA56 i agafant el radi hidràulic com la fondària mitjana del flux (R = d), s'obté una 

expressió del cabal sòlid en funció de la fondària ib en kg m-1 s-1 (en pes submergit), (figura 5.25). 

__________________________________________________________ 

(1) n'  = 0,0151D50
1/6  (mida del material en mm)  

(2) oc = 0,06 (ρs-ρw)gD 
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ib = ((D50(ρw gd(n'/no)3/2 s / D50) - 0,047(ρs-ρw)g)3/2 ) / 0,25(ρw)1/3 

on,   D50   (0,0022 m); (n'/no)3/2 = 0,426;  s = 0,0095;  d = en metres, per tant, a Arbúcies EA56, 

ib = (0,628 d - 0,146) 3/2  (1) 

 

Figura 5.25. Cabal sòlid expressat en pes submergit per metre d'amplada i unitat de temps en 

funció de la fondària del flux en relació a la fórmula de Meyer-Peter i Müller (mostres de transport 

de fons obtingudes mitjançant mostrejador Helley-Smith, EA56 Arbúcies) 

Les mostres de transport de fons obtingudes en la secció de control aigües amunt de l'EA56 a la 

riera d'Arbúcies, mostren que les taxes més altes mesurades corresponen al nivell del canal ple. 

L'aplicació obtinguda a partir de la fórmula de Meyer-Peter i Müller (1), expressa el cabal sòlid per 

metre d'amplada del canal i per unitat de temps, en funció de la fondària del flux. L'ajustament 

entre les taxes mesurades i la corresponent aplicació de la fórmula proposada és bastant baix 

(r2=0,12; N=72), tot i que és significatiu estadísticament (p>0,99). Aquesta correlació augmenta 

entre les mostres de transport de fons per sota el nivell del canal ple i la corresponent aplicació de 

la fórmula (r2=0,25; N=58), tot i que la dispersió dels punts encara és força elevada. Aquest fet 

suggereix que les taxes de transport de fons per sobre del nivell del canal ple en aquest riu 

calculades seguint la fórmula de Meyer-Peter i Müller mostrarien una manca important de 

significació real. 

· L’equació d'Ackers i White (1973) 

Els autors desenvolupen una funció de transport de sediment en termes de tres membres 

adimensionals: Dgr (mida del material), Fgr (mobilitat) i Ggr (transport). La funció està basada en 

gairebé 1000 experiments en canals d’assaigs, que es van portar a terme amb sediments poc 

uniformes i fluxos d'aigua fins 0,4 m. La funció incorpora un exponent de transició, que representa 

el canvi de la velocitat crítica de tall cap a la velocitat mitjana del flux, a través d'un rang intermedi 

de mides de partícules. La funció està basada en experiments que estableixen el moviment de 
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sediment i inclou un rang de formes del llit: plans, dunes i 'ripples'. L’equació prediu les condicions 

inicials del moviment i s'ajusta bastant als resultats de treballs previs en inici de moviment.  

L'aplicació d'aquesta equació ve donada per aquests grups de variables adimensionals: 

a) Número de mobilitat:  Fgr= (v*
n / (g (s-1) d)1/2)*(v / 32 1/2 log (xd/D))1-n 

on, v* és la velocitat crítica (gdi)1/2, basat en g que és l'acceleració, i el pendent i d la fondària, s és 

el quocient de la diferencia entre la densitat del material (ρs) i la densitat de l'aigua (ρw) dividit per 

la densitat del material, v és la velocitat mitjana del flux, x és una constant = 10, D és la mida del 

material i n és un exponent de transició que depèn de la mida del material. 

b) Mida del material adimensional: Dgr = D (g (s-1) / v2 ) 1/3 

on, v és la viscositat cinemàtica de l'aigua, 

c) Paràmetre de transport:   Ggr =  C (Fgr/A)-1)m 

on, C, A, m i n són constant i coeficient a partir de les dades experimentals, mitjançant 

optimització. 

Aplicant la fórmula d'Ackers i White a la secció de control EA56 riera d'Arbúcies, dona els següents 

resultats: 

a) Fgr = 0,177 

per una velocitat de 0,55 m s-1, una fondària de 0,20 m, una mida del material de 0,0022 

m i un pendent de 0,0095.  

b) Dgr = 51 (constant) 

c) Ggr = 2,74* 10-6 
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Figura 5.26. Funció de transport d'Ackers & White (1973) 

Per una fondària inferior a 0,20 m la funció de transport comença a donar valors negatius de 

càrrega de fons. En aquest sentit, s'adiu amb la funció de Meyer-Peter i Müller, predint un inici de 

moviment del material al voltant dels 20 cm. de fondària, tal i com expliquen els autors. No 

obstant, l'inici real del transport es produeix sota un flux inferior (8 cm) associat al moviment de 

dunes en el canal.  

Assenyalar que els paràmetres adimesionals mida, mobilitat i taxa de transport calculats en la 

riera d'Arbúcies s'ajusten bé a la funció gràfica de transport de sediment d'Ackers i White (1973), 

com es pot veure a la figura 5.26. Per tant, aquesta és una funció que, en principi, és aplicable en 

aquest riu per al càlcul de taxes de transport de sediment. La taxa de transport de sediment en 

flux de massa de material per unitat de massa de flux d'aigua (en parts per milió) dona una 

dispersió dels valors calculats bastant baixa: per exemple, per una fondària de 20 cm d'aigua a la 

secció de control, la taxa de transport segons Ackers i White és de 11,4 ppm, mentre que la taxa 

de transport real mesurada al camp és de 13,4 ppm (figura 5.27). Per convertir taxa de transport 

en parts per milió s'ha utilitzat la següent fórmula de conversió: 

(g m-1 s-1 (en pes sec) × amplada)  /  Cabal   =   ppm 
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Figura 5.27. Cabal sòlid expressat com a flux de massa de material per unitat de flux d'aigua (en 

parts per milió) en relació a la fondària del flux, i en relació a la fórmula de Ackers i White (mostres 

de transport de fons obtingudes mitjançant mostrejador Helley-Smith, EA56 Arbúcies) 

 

A la vista dels resultats de les equacions proposades, pensem que a) l’equació de Meyer-Peter i 

Müller és només aplicable al càlcul del transport de sediment en la riera d'Arbúcies per sota del 

nivell del canal ple i,  b) la funció d'Ackers i White s'ajusta més en general a les dades de camp 

obtingudes, sobretot durant cabals baixos per sota del nivell del canal ple. Per cabals més alts, la 

discrepància esdevé molt més important; per exemple, per un flux de 2,68 m3 s-1 (40 cm) la taxa 

de transport mesurada al camp és de 33,7 ppm, mentre que l’equació d'Ackers i White dona una 

taxa de transport de 39,1 ppm, discrepància del 18%; per un flux de 5,68 m3 s-1 la taxa de 

transport mitjana mesurada al camp és de 49,5 ppm, mentre que utilitzant l’equació és de 55,49 

ppm, discrepància del 12%). Però com es pot observar a la figura 5.25, aquesta funció tampoc no 

és aplicable a moments de transport elevat, com és el cas del nivell canal ple, com succeïa també 

amb la fórmula de Meyer-Peter i Müller. Totes les fórmules que prediuen taxes de transport de 

fons corresponen a condicions d'equilibri, quan clarament aquestes són un tipus de condicions 

que no es produeixen durant les crescudes en rius naturals com és el cas de la riera d'Arbúcies. A 

més a més, en el moment en que es desenvolupen formes en el llit de la riera, els problemes de 

mesura esdevenen encara més importants. 

 

5.3.8. Producció de sediment particulat com a càrrega de fons de la riera d'Arbúcies 

La càrrega de fons anual i estacional a la riera d'Arbúcies s'ha calculat fins al nivell del canal ple 

(taula 5.16) a partir de la corba de Freqüències de Cabals (figura 5.6) i la correlació 

estadísticament significativa corregida entre cabal i taxa de transport de fons, segons el mètode 

proposat per Walling (1984). Vistes les mancances tècniques per al presa de mostres de les 
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crescudes, la producció de càrrega de fons per sobre el nivell del canal ple, no ha estat inclosa en 

el càlcul de la càrrega de fons en aquesta riera. 

5.3.8.1. Producció anual de càrrega de fons 

La producció mitjana anual de càrrega de fons a la riera d'Arbúcies, obtinguda per al període 

1967-1992 ha estat de 6570 t anuals (taula 5.17), el que significa una contribució mitjana sobre la 

superfície  de la conca de 620 kg ha-1 a-1.  

Taula 5.17. Càlcul de la producció mitjana anual de càrrega de fons a la riera d'Arbúcies fins al 

nivell del canal ple, a partir de la Corba de Freqüències de Cabals 1967-1992 i la correlació 

estadística corregida entre cabal i càrrega de fons 

Freqüència 
(%) 

Cabal 
(l s-1) 

Taxa transp. 
(g m-1 s-1) 

Amplada 
(m) 

Producció 
(g s-1) 

Producció  
(t) 

0,01 6,0 0,02 3 0,06 0,000 

0,03 7,9 0,03 3 0,08 0,001 

0,05 10,4 0,04 3 0,12 0,002 

0,1 13,7 0,06 3 0,19 0,006 

0,2 17,9 0,09 3 0,28 0,017 

0,05 23,6 0,14 3 0,41 0,007 

0,1 31 0,21 3 0,62 0,019 

0,3 40,7 0,31 3 0,92 0,087 

1,6 53,5 0,46 3 1,38 0,694 

4,4 70,3 0,68 3 2,05 2,851 

5,0 92,4 1,02 3 3,07 4,842 

2,7 121 1,52 3 4,56 3,887 

4,3 159 2,27 3 6,82 9,247 

12,5 210 3,42 4 13,69 53,953 

9,7 275 5,09 4 20,34 65,987 

14,4 362 7,62 4 30,47 138,390 

11,8 476 11,39 4 45,57 169,592 

7,0 625 17,00 4 68,01 150,135 

7,4 821 25,39 4 101,56 237,005 

6,4 1080 37,99 4,5 170,97 345,069 

3,6 1419 56,75 5 283,76 322,157 

3,8 1865 84,81 6 508,89 606,078 

2,3 2451 126,74 6,5 823,80 568,340 

2,2 3900 250,80 7,0 1755,60 1274,316 

0,1 Sense dades 
    

 
Producció anual mitjana en pes submergit: 4070 t 

Producció anual mitjana en pes sec: 6570 t 

 

En el cas de la riera d'Arbúcies, la majoria de sediment transportat com a càrrega de fons ho és 

per cabals de magnitud moderada i alta i de freqüència moderada. A diferència, però, del que 
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passava amb el sediment en suspensió el transport de sediment durant cabals baixos té també 

una certa significació. Per il·lustrar aquest fet, podem observar la taula 5.17 i la figura 5.28, en les 

quals s'exposa numèricament i gràficament el concepte magnitud-freqüència del transport de 

càrrega de fons en aquesta riera. El 2,2% del temps que passa aigua per aquesta estació mou el 

32% del material de fons exportat al cap de l'any; el 4,5% del temps transporta gairebé el 50% del 

material; el 10% del temps transporta el 70% de la càrrega total anual; el 20% del temps arrossega 

el 85% del material de fons, i el 50% del temps transporta més del 90% de la producció total 

anual. 

Comparant aquestes dades amb les de transport de sediment en suspensió (figura 5.15), cal 

assenyalar que: a) el transport de càrrega de fons es veu menys afectat que el transport de 

sediment en suspensió  pels paràmetres hidràulics actuants i és per tant més independent de les 

condicions hidràuliques i, b) el transport de càrrega de fons és lleugerament més uniforme i 

constant al llarg del temps comparat amb el transport de sediment en suspensió. 

 

Figura 5.28. Contribució temporal de la càrrega de fons en la riera d'Arbúcies 

 

A partir de les dades obtingudes, tant de sediment en suspensió com de càrrega de fons, 

s'observa una pauta de transport de cabal sòlid en la que els cabals d'alta freqüència i magnitud 

moderada associats al nivell del canal ple són els que transporten la major part de sediment, tant 

en suspensió com en forma de càrrega de fons.  

5.3.8.2. Contribució mensual i estacional a la producció anual de càrrega de fons 

La producció de càrrega de fons ha estat molt variable al llarg del període estudiat. La producció 

mensual i estacional s'ha calculat com la mitjana de la taxa de transport de les mostres 

obtingudes cada mes i cada estació (figura 5.29) i s'ha expressat en % respecte a la producció total 

anual (taula 5.18). 
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Taula 5.18. Contribució mensual i estacional de la càrrega de fons, EA56 Arbúcies 

                                                                                                                      Contribució mensual (%) 

Octubre 0,1 

Novembre - 

Desembre 38,1 

Gener 8,6 

Febrer 4,2 

Març 2,3 

Abril 1,1 

Maig 1,9 

Juny 6,0 

Juliol 10,5 

Agost 3,1 

Setembre 4,4 

Octubre 5,2 

Novembre 3,1 

Desembre 11,4 

                                                                                                                     Contribució estacional (%) 

Tardor 39,7 

Hivern 14,5 

Primavera 8,3 

Estiu 18,2 

Tardor 19,2 

 

Els resultats posen de manifest una contribució de càrrega de fons molt irregular entre els 

diferents mesos i estacions al llarg de l'any; durant el període d'estudi, els mesos de desembre 

han contribuït de manera molt destacada a la producció de càrrega de fons anual. Aquest fet 

podria ser generalitzable, com ja succeïa amb el sediment en suspensió, si tenim en compte que el 

mes de desembre és el mes amb més aportació hídrica al llarg de l'any, tot i que la càrrega de fons 

no és tant depenent del cabal com el sediment en suspensió. Cal destacar també una aportació 

important del mes de juliol a la producció anual de càrrega de fons; aquest fet podria explicar-se 

per les crescudes antecedents del mes de de juny (que va transportat gran quantitat de sediment 

en suspensió i menys com a càrrega de fons), que van deixar una gran quantitat de material 

sorrenc en el canal disponible per a ser transportat. Les altres aportacions mensuals no superen el 

9%. 
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Figura 5.29. Aportació mensual i estacional a la càrrega de fons anual, EA56 Arbúcies, octubre de 

1991-desembre de 1992 

 

Finalment, i des del punt de vista geomorfològic, és important quantificar quina és la importància 

del material sòlid exportat, en relació a la taxa de denudació a llarg termini en aquesta conca. En 

condicions 'naturals', i assumint un repartiment uniforme de la càrrega exportada (6570 t de 

mitjana anual de càrrega de fons i 3371 t de sediment en suspensió) en tota la superfície de la 

conca (106 milions de m2), i una densitat del material de 2,65 t m-3, la taxa de denudació 

d'aquesta conca deguda a l'exportació de material sòlid és de 0,035 mm anuals o 35 mm cada 

1000 anys. De tota manera, i com que la condició d'una contribució uniforme de tota la conca al 

material exportat no és assumible en una conca d'aquesta superfície, cal comprovar quina és 

l'aportació de material sòlid de cadascuna de les subconques estudiades, i identificar les principals 

fonts de sediment. 
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Com a resum del capítol dedicat a l'estudi del transport i producció de sediment en la conca 

d'Arbúcies, presentem a continuació (figura 5.30) la Corba de Freqüències del transport de 

material dissolt, en suspensió i de fons. 

 

 

Figura 5.30. Corba de Freqüències de transport de material dissolt, en suspensió i de fons a l'EA56, 

Arbúcies 

La figura 5.30 posa de manifest la magnitud i la freqüència de cadascun dels modes de transport 

en aquesta riera, que s'han anat posant en evidència al llarg d'aquest treball, indicant, 

bàsicament, que el transport de material dissolt és més uniforme que el transport de fons i que 

aquest ho és més que el transport de material en suspensió. 

 

5.3.9. Dinàmica i producció de càrrega de fons a les subconques 

5.3.9.1. Riera Principal-Font del Regàs 

· Producció anual 

La taxa de transport mitjana de càrrega de fons calculada a partir de les 55 mostres obtingudes és 

ib = 13,24 g m-1 s-1 (en pes submergit), amb un coeficient de variació de 224,7%. El coeficient de 

variació és força elevat degut a les importants taxes de transport que el riu presenta durant les 

crescudes. La taxa mínima mesurada durant cabals baixos ha estat de 0,31 g m-1 s-1 i la taxa 

màxima durant les crescudes ha estat de 160 g m-1 s-1. La correlació entre taxa de transport i 

cabal, tot i ser significativa estadísticament, presenta un grau de correlació força baix (r2 = 0,23). 

Per aquest fet, i per l'elevat coeficient de variació obtingut no s'ha utilitzat aquesta correlació per 

al càlcul de la producció de càrrega de fons. La producció anual s'ha calculat, doncs, a partir de la 

taxa mitjana mesurada (en pes sec); a més  a més s'ha aplicat una correcció (obtinguda a l'EA56 

com la diferència entre el càlcul de taxa mitjana per temps i el càlcul utilitzant la corba de 

freqüències de l'estació), que evita la sobreestimació del càlcul realitzat: 
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Producció mitjana anual: 21,4 g m-1 s-1 (pes sec) × 2,52 m (amplada mitjana) × 31,5·106 s a-1) × 

correcció 80% = 1243,8 t a-1 

Aportació anual: 925 kg ha-1 

 

· Inici del moviment del material groller 

Com a complement de les mostres de transport de fons obtingudes mitjançant el mostrejador 

Helley-Smith i tenint en compte la diferència granulomètrica del llit del riu entre la sortida de la 

conca EA56 i l'estació de la Font del Regàs, s'ha experimentat a la secció de control de la Font del 

Regàs amb una sèrie de còdols pintats, per a conèixer l'inici del moviment del material groller en 

aquest sector de la riera, la distància recorreguda i, estimar, així mateix, la competència del riu 

per crescudes determinades. Les característiques de l'estudi són: 

 Nombre de còdols pintats: 150 

 Pes: 500-2500 g 

 Eix a: 100-210 mm (D95-D99 del material del llit) 

 Pendent del sector: 0,041 

 Amplada del llit: 4 m 

 D50 = 27 mm 

 

El còdols es van col·locar en el llit (figura 5.29) i en els marges del canal el mes d'agost de 1992. 

Aquest han estat els resultats desprès de la crescuda de 25/26.12.1992: 

 Taxa de recuperació: 88,5% dels còdols 

Còdols no moguts: 33 unitats col·locades als marges, 74 unitats en el canal (la major part                

enterrats entre 5 i 15 cm) 

 Còdols moguts: 26 unitats en el canal 

 

Els còdols que s'havien mogut tenien entre 130 i 200 mm amb una distància recorreguda que 

oscil·lava entre 1 metres (18 còdols), 2 metres (1 còdol), 3 metres (6 còdols), 7 metres (1 còdol) i 

13 metres (1 còdol). Aquest còdols es van moure durant la crescuda del 25/26.12.1992. Aquesta 

crescuda queda definida pels següents paràmetres hidràulics (a partir de les dades de camp i el 

registre de la crescuda a l'estació de la Font del Regàs): 

 Fondària mitjana del flux: 0,35 m 

 Fondària màxima del flux: 0,49 m 

 Cabal màxim registrat: 0,730 m3 s-1 

 Duració de la crescuda: 16 hores 

 

Fent abstracció de que es tracta de macro-partícules (en relació a la fondària del flux) podem 

aplicar Shields com a primera aproximació a l'inici del moviment. La força mitjana en el canal 

durant el pic de la crescuda va ser de: 

= ρw × g × d × s = 1000 × 9,8 × 0,49 × 0,041 =  200,9 N m-2 
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on, ρw és la densitat de l'aigua en kg m-3, g és la gravetat en m s-2, d és la fondària en m i s és el 

pendent. La força crítica necessària per a l'inici del moviment dels còdols pintats més grans  

(criteri de Shields) és de: 

c = ρ’s × g × D99 × 0,056 = 1650 × 9,8 × 0,2 × 0,060 = 181,1  N m-2 

on, ρ’s és la densitat en pes submergit de les pedres en kg m-3, el que significa un excés de força 

que evidentment va provocar el moviment de les pedres-control en aquest sector del canal.  

Aquesta és una crescuda que, a partir de l'anàlisi de la corba de freqüències de l'estació 1992 

(figura 5.8), es pot produir com a cabal mig diari 15 dies a l'any. Tenint en compte, doncs, que 

l'any 1992 va ser un any amb una pluviometria i uns cabals mitjans en tota la conca, podem 

assumir la retorn d'aquesta crescuda com a possible. A més a més es va mesurar l'acumulació de 

material produïda per la crescuda en un pont aigües avall de l'estació en 22 m3 (11 m × 4 m × 0,5 

m), que també va omplir la pròpia estació d'aforament amb 4 m3 de material (4 m × 3 m × 0,4 m) 

en 16 hores (temps en que el flux d'aigua va ser capaç de moure còdols i pedres de la magnitud de 

les pintades). Cal dir, però, que ambdós dipòsits no van ser suficients per a retenir tot el material 

mobilitzat, ja que durant la recessió de la crescuda el flux d'aigua i la sorra es desplaçaven per 

sobre el pont. Per tant els següents resultats són estimatius de la càrrega de còdols i material 

groller desplaçats durant la crescuda, però no de graves, sorra i material fi (cal recordar que el 

cabal sòlid mesurat mitjançant Helley-Smith va ser de ib = 160 g m-1 s-1 de material en pes 

submergit, durant la recessió de la crescuda). Partint d'aquestes premisses, es pot estimar de la 

producció anual de material de fons  d'aquesta conca, com a conseqüència de crescudes fins a 

0,73 m3 s-1. 

 Duradad de la crescuda: 16 hores  

 Densitat del material: ρs = 2650 kg m-3 

 Densitat del material en pes submergit: ρ’s = 1650 kg m-3 

 Porositat de l'acumulació: n = 0,3 

 Densitat del material del dipòsit (excloent-t’hi l'aigua als pors): ρb = ρ’s (1-n) =  1155 kg m-3 

 Volum de l'acumulació: 26 m3 

 Cabal sòlid mig en pes submergit de material groller: ib > 0,131 kg m-1 s-1 

 Cabal sòlid mig en pes submergit de sorres i graves fines: ib > 0,160 kg m-1 s-1 
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Figura 5.31. Còdols-control col·locats aigües amunt de la estació hidromètrica de la Font del 

Regàs, Conca de la Riera d'Arbúcies 

 

Cal assenyalar finalment que la taxa de transport de fons total mesurada a la Font del Regàs, ib > 

0,291 kg m-1 s-1, és probablement inferior a la mesurada en un llit de graves i còdols a la riera de 

Les Arenes, ib = 0,710 kg m-1 s-1 (Martín Vide, 1993). 

 

5.3.9.2. Riera Xica 

La taxa de transport mitjana de càrrega de fons calculada a partir de les 18 mostres obtingudes és 

de 29,1 g m-1 s-1 (en pes submergit), amb un coeficient de variació de 202,4%. El coeficient de 

variació és força elevat degut sobretot a les elevades taxes de transport que el riu pot tenir durant 

les crescudes. La taxa mínima mesurada durant cabals baixos ha estat de 0,41 g m-1 s-1 i la taxa 

màxima ha estat de 198 g m-1 s-1. La producció anual s'ha calculat a partir de la taxa mitjana 

mesurada (en pes sec); a més  a més s'ha aplicat una correcció obtinguda a l'EA56 (diferencia 

entre el càlcul de taxa mitjana per temps i el càlcul utilitzant la corba de freqüències de l'estació), 

que evita la sobreestimació del càlcul realitzat: 

Producció mitjana anual: 47,1 g m-1 s-1 (pes sec) × 1,50 m (amplada mitjana) × 31,5·106 s a-1 × 

(correcció 80% = 1782,9 t a-1) 

Aportació anual: 1473 kg ha-1 

 

Cal afegir que el baix número de mostres de transport de fons obtingudes, obeeix al fet que la 

càrrega de fons no és constant al llarg de l'any en aquesta riera. Durant agost i setembre la sorra 
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no es movia en el canal i, per tant, la taxa de transport era 0 g m-1 s-1. Es possible doncs, que la 

producció calculada hagi estat sobreestimada. 

5.3.9.3. Riera Pineda 

La taxa de transport mitjana de càrrega de fons calculada a partir de les 25 mostres obtingudes és 

de 20,7 g m-1 s-1 (en pes submergit), amb un coeficient de variació de 149%. La taxa mínima 

mesurada durant cabals baixos ha estat de 0,59 g m-1 s-1 i la taxa màxima ha estat de 135 g m-1 s-1. 

La producció anual s'ha calculat, a partir de la taxa mitjana mesurada (en pes sec); a més a més 

s'ha aplicat una correcció obtinguda a l'EA56 (diferencia entre el càlcul de taxa mitjana per temps 

i el càlcul utilitzant la corba de freqüències de l'estació), que evita la sobreestimació del càlcul 

realitzat: 

Producció mitjana anual: 33,5 g m-1 s-1 (pes sec) × 1,31 m (amplada mitjana) × 31,5·106 s a-1 × 

correcció 80% = 1010,3 t a-1 

Aportació anual: 1311 kg ha-1 
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6.1. EL CANAL FLUVIAL COM A FONT DE SEDIMENT: EROSIÓ I DEPOSICIÓ DE MATERIAL 

DURANT LES CRESCUDES. 

'Per a realitzar un balanç de sediment d'una conca de drenatge cal quantificar els principals 

processos responsables de la generació i transport de sediment. Aquesta tasca és difícil perquè els 

processos són lents i altament variables en l'espai i en el temps' (Dietrich & Dunne, 1978). 

6.1.1. Resultats  

Les cadenes instal·lades en les seccions de control aigües amunt de l'EA56 no es van poder 

localitzar desprès de la crescuda de 1/2 de juny de 1992. Aquesta crescuda va tenir un pic màxim 

de 4,39 m3 s-1 i una fondària màxima de 60 cm (freqüència 4 dies a l'any). Pensem que les cadenes 

van ser arrossegades durant la fase d'erosió de la crescuda amb el material aigües avall de la 

conca, ja que el límit de detecció del detector és 1 metre i el fons no canvia apreciablement 

desprès de diferents crescudes en aquest sector del canal (figura 5.33). Aquesta circumstància 

posa de manifest els següents aspectes: a) la inestabilitat del llit sorrenc en aquest sector de la 

riera i b) la susceptibilitat del material del llit a ser rentat (tenint en compte la profunditat de la 

col·locació de les cadenes, el paquet de material mobilitzable durant una crescuda pot ser de més 

de 50 cm). 

D'altra banda deu de les dotze cadenes instal·lades a la Font del Regàs han subministrat 

informació sobre el comportament del llit de la riera durant les crescudes; una d'elles no es va 

poder localitzar i l'altra es va trobar arrencada en un marge. Els resultats globals indiquen que en 

les quatre seccions on es van col·locar cadenes la magnitud de l'erosió i de la deposició varien al 

llarg de cada crescuda de manera directament proporcional a la magnitud d'aquestes. Els 

resultats que presentem són el balanç de cada secció (3 cadenes) desprès de cada crescuda: 

Crescuda (Q en m3 s-1) 
Secció 

1 2 3 4 

9.10.1992 (0,370) 
E=0,0 E=0,0 E=0,0 E=0,0 

D=4,7 D=2,3 D=0,0 D=2,3 

11.7.1992 (0,430) 
E=2,0 E=7,0 E=4,5 E=2,6 

D=2,0 D=2,0 D=1,5 D=3,3 

25.12.1992 (0,730) 
E=3,0 E=9,0 E=1,5 E=8,3 

D=2,0 D=3,0 D=8,7 D=12,3 

Q és el cabal, E és l'erosió en cm i D és la fondària de la deposició en cm, en valors no acumulats. 

 

En rius de sorres Leopold et al. (1966) van trobar que l'erosió mitjana canviava amb l'arrel 

quadrada del cabal mig de la crescuda per unitat d'amplada. Hassan (1990) troba que el rentat en 

rius de graves està directament associat amb el desenvolupament i migració de formes en el llit. 
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Segons Carling (1987), però, la migració de formes té una importància menor en les variacions 

locals de l'elevació del nivell del llit. En el cas de la Font del Regàs, les dades obtingudes indiquen: 

a) un comportament irregular de l'erosió i la deposició, b) que aquests canvien entre les seccions i 

entre les crescudes i c) que hi ha una certa relació entre magnitud de la crescuda i erosió-

deposició de material en el llit d'aquest sector del canal. Si observem les dades de cada secció 

trobarem que: 

 En la secció nº1 es produeix un comportament irregular, ja que l'erosió i la deposició de 

material no augmenten en relació a la magnitud de la crescuda. 

 En la secció nº2 es produeix un augment de l'erosió amb la magnitud de la crescuda i una 

deposició constant de material, independentment de la crescuda. 

 En la secció nº3 no es produeix una evolució de l'erosió en relació a la magnitud de la 

crescuda, però si un augment de la deposició de material en relació a la magnitud de la 

crescuda. 

 En la secció nº4 es produeix un comportament de l'erosió i la deposició en relació directe 

a la importància de la crescuda: com més important aquesta és més augmenta el 

moviment de material en la secció. 

Aquestes dades posen de manifest una gran variabilitat de l'erosió i deposició de material en 

aquest riu, que augmentaria encara més si es treballessin els resultats individuals de cadascuna de 

les cadenes. Excepte per a la secció nº4, la resta de resultats són força inconsistents ja que, o bé 

erosió, o bé deposició no es relacionen directament amb la magnitud de l'esdeveniment. Així, 

doncs, utilitzarem la secció nº4 per avaluar la dinàmica de material d'aquest sector de la riera en 

el següent apartat. 

 

6.1.2. Dinàmica de material en les seccions control de la xarxa de drenatge de la conca 

A partir dels perfils transversals (figura 6.1) i de la informació proporcionada per les cadenes en el 

seu cas, s'ha avaluat la contribució del llit en cada secció de control de la xarxa de drenatge: 

 Sortida de la conca (aigües amunt EA56): En aquesta secció s'observa un marge esquerra 

en equilibri, un canal dinàmic de rentat i deposició (2-6 metres) i un segon canal i marge 

dret (6-13 metres) que actuen com a sector de deposició de material en aquesta secció.  

 Font del Regàs: (secció nº4): s'observen uns marges actius en equilibri entre ells (el marge 

esquerra es degrada durant les avingudes, mentre que en el dret s'acumula material de 

rentat). El canal actiu (entre el metre 2 i el metre 6 en el perfil transversal ii) és força 

dinàmic i presenta una alternança de rentat i deposició, amb tendència a la deposició. A 

partir dels resultats de les cadenes, i assumint una sector actiu de 4m d'ample per un 

recorregut mitjà dels còdols pintats d'1m, es presenta un assaig de balanç de la secció al 

llarg de 1992: 

o Rentat = d × W × z = 0,11 × 4× 1 = 0,44 m3 de material = 719,4 kg 

o Deposició = d × W × z = 0,18 × 4 × 1 = 0,71 m3 de material = 1181,4 kg 

o Balanç = 462 kg de deposició neta de material en aquest sector. 
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on, d és la fondària d'erosió i deposició, W és l'amplada de la secció i z és la distància mitjana 

recorreguda pels còdols pintats (1 metre). 
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Figura 5.32. Perfils transversals en diferents seccions-control: (i) Aigües amunt EA56, (ii) Font del 

Regàs, i (iii) Riera Xica 
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Figura 5.33. (cont.) Perfil transversal en la secció-control de la riera de la Pineda (iv) 

 

 Riera Xica: Aquesta secció presenta uns marges en equilibri i un llit actiu (2,2-5 metres) 

que s'ha degradat alguns decímetres al llarg del període d'estudi. 

 Riera de la Pineda: Aquesta secció de control presenta uns marges i llit força actius, amb 

una clara tendència a la deposició de material al llarg del període estudiat. 
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6.2. PROCESSOS EN ELS VESSANTS I APORTACIÓ DE SÒL ALS CANALS 

Amb l'objectiu d’avaluar quina és l'aportació del materials dels vessants en aquesta conca, hem 

utilitzat els treballs de Sala (1983 i 1988) sobre processos als vessants, realitzats en la conca de 

Fuirosos i a l'estació experimental de Santa Fe respectivament. 

Per a poder calcular quin és el cabal de sòl dins dels canals per reptació és necessari conèixer la 

distribució de la profunditat del sòl i la velocitat mitjana del moviment del sòl que entra en els 

canals (Dietrich & Dunne, 1978). Les dades de reptació de la conca de Fuirosos s'han obtingut 

mitjançant claus de Young (1960) modificats per Emmett & Leopold (1967). Les dades s'han 

obtingut sobre roca granítica, en una àrea de bosc perenne i amb una precipitació entre 750 i 

1000 mm anuals. Per tant, pensem que són dades aplicables a la conca d'Arbúcies, amb unes 

característiques similars, encara que  lleugerament més humides, que les de Fuirosos. Les taxes 

de reptació obtingudes a Fuirosos són similars a les obtingudes en àrees temperades (Leopold & 

Emmett, 1972), encara que difereixen d'altres dades més altes obtingudes en altres àrees 

Mediterrànies (Young, 1974). 

La profunditat mitjana dels sòls en la conca d'Arbúcies és de 0,34 m (Hereter, 1981), la densitat 

mitjana del sòl que entra en els canals és de 1,5 t m-3 (Sala, 1988), la reptació mitjana anual és de 

0,0040 m a-1 (Sala, 1983) i la densitat de drenatge de la conca (tots els afluents fins ordre 4 és de 

11,5 km km-2). Per tant l'aportació mitjana de sòl per reptació en els canals és de: 

(0,34 m) × (1,5 t m-3) × (0,0040 m a-1) × (1.219.000 m de vessant 106 km-2) 

= 23,5 t km-2 a-1 = 2486,7 t a-1 

 

i l'aportació mitjana anual per rentat superficial, assumint una àrea de rentat de 3 metres en els 

vessants (Sala, 1988) és de: 

(3 m) × (1.219.000 m de vessant) × (1500 g m-2 a-1) 

= 51,7 t km-2 a-1      = 5485 t a-1 

 

La major part d'aquest material rentat superficialment és menor de 2 mm (72%) i mai superior a 

10 mm (Sala, 1988).   

Els processos en els vessants estan dominats en l'àrea granítica del Montseny per l'acció de l'aigua 

en uns vessants amb una alta capacitat d'infiltració i retenció d'aigua en el sòl, fet que provoca un 

flux subsuperficial com a resposta regular a la precipitació i un rentat superficial del material 

disponible (Sala, 1988). Aquest fet seria més característic de climes humits que no pas de climes 

semiàrids.  
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6.3. ALTRES FONTS DE SEDIMENT: LA INFLUÈNCIA HUMANA 

Tal i com ja hem descrit anteriorment, l'acció antròpica en aquesta conca és molt poc important. 

Per verificar aquesta hipòtesi, s'ha controlat, per una banda, quina és la influència de la vil·la 

d'Arbúcies en la càrrega de material dissolt de la riera; per altra, s'ha mesurat l'aportació de 

sediment particulat dels camins forestals; finalment s'han controlat les aportacions de sediment 

d'una petita urbanització en fase de construcció i del camp d'esports municipal. No s'han 

controlat les entrades de material provinents de la pedrera (per impossibilitat d'accés al desaigua) 

ni dels camps de conreu. Aquests han estat els resultats obtinguts: 

 Influència del poble en la càrrega de material dissolt: 

Sobre 60 mostres d'aigua analitzades aigües amunt (Molí de les Pipes) i aigües avall de la 

vil·la d'Arbúcies es detecta un augment de la concentració de TSD, encara que destaquen 

el sodi (amb un augment del 20%, degut possiblement a la pavimentació dels carrers i 

places del poble; els clorurs amb un 15% més de concentració, els sulfats amb un 

augment del 60% en la seva concentració i els carbonats amb un augment del 25%. Els 

altres elements romanen força estables o amb molt poques variacions.  

 

 Aportació dels camins forestals: 

S'ha estimat l'aportació de sediment particulat de cada quilòmetre de camí forestal a la 

xarxa de drenatge de la conca a partir de les mostres d'aigua obtingudes en el camí 

control i les següents premisses: 

o Concentració de sediment: 908 mg l-1 

o Escolament mitjà: 1,6 l s-1 

o Duració: 10 hores 

o Precipitació: 20 mm 

o Longitud de l'escolament: 250 m 

Assumint un escolament uniforme durant 50 pluges de 20mm al llarg de l'any l'estimació 

de l'aportació és de 11,4 kg km-1 a-1 de material particulat. 

 

 Aportació del camp d'esports municipal (0,5 ha) 

Es va escollir el control d'aquest camp, ja que era una de les poques àrees 'no naturals', 

desprotegida i prop de la xarxa de drenatge amb sediment disponible per a ser 

transportat. Les premisses sobre quatre mostres recollides són: 

o Concentració de sediment mitjana: 969 mg l-1 

o Escolament mitjà: 7,6 l s-1 

o Duració mitjana: 8 hores 

o Precipitació mitjana: 25 mm 

A partir d'aquests resultats i assumint un escolament uniforme durant 40 pluges de 25 

mm al llarg de l'any l'aportació aproximada és de 4,24 t ha-1 a-1 de material particulat. 

 

 Aportació de la urbanització durant la fase de construcció (3,5 ha) 

S'ha avaluat l'aportació de sediment particulat d'aquesta urbanització, situada en el 

quilòmetre 1 de la carretera Arbúcies-Viladrau, a partir de 9 mostres d'aigua i sediment 

obtingudes al llarg de 1992. Els resultats són aquests: 
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o Concentració de sediment mitjana: 745,7 mg l-1 

o Escolament mitjà: 8,9 l s-1 

o Duració mitjana: 20 hores 

o Precipitació mitjana: 31 mm 

A partir d'aquestes dades mitjanes de camp, obtingudes en el desaigua de la urbanització, 

l'aportació mitjana anual aproximada és de 4,08 t ha-1 a-1. 
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6.4. TEMPS DE RESIDÈNCIA I PUNTS DE RETENCIÓ DEL SEDIMENT 

Per avaluar el temps de residència d'una partícula en un sistema és necessari avaluar el volum del 

sediment emmagatzemat i la taxa mitjana de moviment d'aquest sediment (Dietrich & Dunne, 

1978). En la conca de la riera d'Arbúcies els principals punts d'emmagatzematge temporal del 

sediment són: el sòl, les acumulacions de sediment en el llit del afluents principals i, sobretot, en 

el llit i en els marges del canal principal, aigües avall de la vil·la d'Arbúcies.  

S'ha resseguit tot el canal principal des de la sortida del poble fins a la sortida de la conca, buscant 

acumulacions estables i/o funcionals de material en el canal, per poder-ne així controlar la seva 

evolució i calcular-ne el temps de residència. S'ha trobat una alternança de sectors d'aigües 

ràpides ('riffles') amb blocs de 50 cm o més i amb petites acumulacions de sorres i graves entre 

ells, i sectors de dunes i aigües tranquil·les amb paquets importants de material fi en moviment i 

recoberts per l'aigua. L'alternança entre aquestes dues formes del llit es produeix de manera molt 

constant. S'han trobat també petites acumulacions de sediment de 3-4 metres en alguns marges o 

colzes del canal. Les acumulacions de sediment més importants estan induïdes, però, per alguna 

protecció, bé natural (aflorament de la roca mare) o bé artificial (ponts de la carretera). S'ha 

iniciat el control detallat de la barra més gran trobada en el canal (50 m3 de sorres i graves) 

provocada per un aflorament rocós, mitjançant una retícula de 1200 punts de control. No s'han 

obtingut resultats significatius fins el moment. 

Es van mesurar també dos ventalls de derrubis aportats per una pedrera, aigües avall de la vil·la 

d'Arbúcies. Aquests dos ventalls estan situats prop del canal i presenten una distribució 

granulomètrica variada; alguns blocs, còdols angulosos, i també sorres i graves fines. La part més 

baixa d'aquests dipòsits en contacte amb el canal principal pot convertir-se en funcional durant 

les crescudes. Les acumulacions mesurades són de 250 m3 de material la més gran i 75 m3 la 

petita, amb 25-30 m3 de material erosionable pel flux d'aigua durant crescudes moderades i 

fortes. 

El temps mig de residència en el canal del riu aigües avall de la vil·la d'Arbúcies d'una partícula de 

sorra o grava fina, s'ha calculat com segueix: 

t = V / Qb = 118800 t / 135 g s-1 = 28 anys 

on, t és el temps de residència, V és el pes del volum de material sorrenc emmagatzemat en el 

canal en pes submergit, estimat a partir de les següents premisses: 

o longitud del canal: 20 km 

o longitud dels sectors amb material fi: 12 km 

o amplada mitjana del canal: 6 metres 

o fondària estimada de les acumulacions: 1 m  

 

i Qb és la taxa mitjana de transport de fons en pes submergit mesurada a la sortida de la conca. 

El temps de residència d'aquest material fi és baix comparat amb dades de temps de residència de 

còdols i material groller. Com hem assenyalat repetidament, però, l'alta disponibilitat d'aigua de 

la conca asseguren un transport constant de sorres i graves fines, fins i tot durant cabals molt 
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baixos. Cal recordar que la velocitat d'una duna en el llit del riu durant cabals baixos pot arribar 

als 100 metres diaris. El volum de material fi temporalment emmagatzemat en el canal principal 

equival a 18 anys de transport de fons o 35 anys de transport en suspensió. Swanson & 

Friedriksen (1982) va assenyalar que el volum de sediment en residència en el canal principal 

d'una conca de drenatge és normalment més de 10 vegades l'exportació total anual de material 

sòlid. 
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7.1. EL CONCEPTE DE BALANÇ DE SEDIMENT 

Un balanç de sediment (sediment budget) es pot definir com una descripció quantitativa de les 

taxes de producció, residència i transport de sediment d'una unitat geogràfica determinada, 

normalment una conca de drenatge (Dietrich & Dunne 1978, Swanson & Fredriksen, 1982). S'han 

presentat en el primer capítol del treball nombroses aproximacions al concepte de balanç de 

sediment (veure apartat 1.1.1). El terme balanç de sediment inclouria amb major o menor detall 

un estudi del pressupost de sediment de la conca (tipus de processos geomorfològics que hi 

actuen, àrees afectades, relacions entre processos, transferències de sediments i conseqüències 

geomorfològiques) i una avaluació de les sortides de sediment de la conca (Llorens, 1991). 

En el cas de la conca de la riera d'Arbúcies, el balanç de sediment s'ha construït a partir del model 

conceptual (figura 3.1) dissenyat sobre la base dels treballs realitzats fins ara, especialment el de 

Dietrich & Dunne 1978, amb la finalitat d'interrelacionar els processos geomorfològics més 

importants que actuen en la conca, que inclou la identificació, descripció i quantificació de:  

a) les àrees o mecanismes-font de sediment (internes i externes al sistema) i la seva 

contribució a l'exportació global de la conca (incloent-t’hi les entrades de material dissolt 

en l'aigua de pluja i les entrades conseqüència de l'activitat humana) 

b) els processos geomorfològics en els vessants, especialment els de transferència de 

sediment als canals fluvials (reptació i rentat superficial) 

c) les àrees d'emmagatzematge actives de sediment al llarg de la xarxa de drenatge i el 

temps mig de residència del material en el canal 

d) la producció de sediment, tant dissolt com particulat de la conca, amb una especial 

atenció al transport de material sorrenc. 
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7.2. EL BALANÇ DE SEDIMENT DE LA CONCA D'ARBÚCIES 

En els capítols anteriors s'ha estudiat amb detall la contribució i transport de sediment realitzada 

per diversos processos geomorfològics, amb una atenció especial al transport fluvial de material 

sorrenc en els canals de la conca. En aquest capítol presentem el balanç de sediment de la conca 

d'Arbúcies com una descripció qualitativa i quantitativa dels processos de transferència, transport 

i producció de sediment, una aproximació al temps de residència del material sorrenc en el canal 

principal i una descripció, en la major part dels casos quantitativa, de les principals aportacions 

humanes al balanç de la conca. La figura 6.1 presenta de manera esquemàtica el balanç de 

sediment d'aquesta conca, en la qual s'indiquen, per una banda les principals fonts de sediment i 

les seves aportacions (canal i marges, vessants, entrades químiques i influència humana), i per 

l'altra la distribució espacial de les aportacions al llarg de la conca (subconques i canal principal), 

sobre la base dels següents resultats: 

a) Producció global de sediment de la conca: 

  Producció mitjana anual (t) Producció (%) 

Material dissolt 4116 29,3 

Sediment en suspensió 3370 24,0 

Càrrega de fons 6570 46,7 

Producció material sòlid 9940 70,0 

Producció total 14056 
 

Aportació mitjana anual (ha-1) 1,32   

 

b) Aportacions de les subconques al balanç de sediments de la conca: 

Producció anual (t) 
Riera Principal-

Font del Regàs 
Riera Xica Riera Pineda 

Producció anual de material dissolt 1272 558 690 

Producció anual de material en suspensió 947 157 347 

Producció anual càrrega de fons 1243* 1311 1010 

Producció anual total 3462 2026 2047 

Aportació anual (t ha-1) 2,57 2,27 2,59 

*Carrega de fons només sorrenca 

La producció de sediment de les subconques de capçalera estudiades s'assumeix com a 

representativa del 50% de la superfície de la conca d'Arbúcies, àrea que correspon a la superfície 
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de la conca situada aigües amunt de la vil·la d'Arbúcies. L'aportació total d'aquesta àrea es calcula 

en un 90% de la producció global de sediment de la conca: 2,41 t ha-1 × 5300 ha = 12720 t (mitjana 

ponderada de les aportacions anuals de les subconques estudiades). El 10% restant correspon a la 

taxa de producció del 50% restant de la superfície de la conca, àrea situada aigües avall de la vil·la 

d'Arbúcies (figura 7.1). 

c) els llit dels canals constitueixen la font de sediment més important de la conca de la riera 

d'Arbúcies amb un 41% del material total exportat i una aportació anual mitjana de 16 t ha-1  

(figura 7.1). El temps mig de residència de material sorrenc en el canal principal és de 28 anys, 

essent la quantitat de material actiu en el canal principal de la conca de 118800 (pes submergit). 

d) les aportacions dels vessants, que inclouen transferència de sediments per reptació i rentat 

superficial a la xarxa de drenatge, superen les 7500 t anuals, la qual cosa representa un 53.3% de 

la producció de material de la conca i una aportació mitjana anual de 0,75 t ha-1 (figura 7.1). 

e) les entrades de material dissolt provinents de l'aigua de pluja constitueixen el 15% de 

l'exportació de material dissolt de la conca (apartat 5.1.3.4) 

f) la influència humana és important aigües avall de la vil·la d'Arbúcies pel que fa a la càrrega de 

material dissolt, però és mínima pel que fa a la càrrega de material sòlid, essent-ne la contribució 

global mesurada inferior al 1% (apartat 6.3).  

 

 

Figura 7.1. Balanç de sediment de la conca d'Arbúcies (% sobre la producció global) 
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8.1. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

Al llarg del treball s'han anat realitzant diferents interpretacions de les dades presentades i dels 

resultats obtinguts a la llum de diversos treballs que, sobre balanços i transport de sediment s'han 

publicat fins ara. Presentem a continuació una discussió general del balanç de sediment obtingut, 

posant l’èmfasi, primer, en els resultats més importants obtinguts en relació a la hipòtesi de 

treball presentada i, segon, en la discussió de la contribució de les sorres en la producció de 

sediment de la conca, així com la magnitud i la freqüència d'aquest transport. 

1. a) L'activitat fluvial és el procés geomòrfic més destacat que opera en la conca de la riera 

d'Arbúcies, especialment en les conques de capçalera, essent el transport de càrrega de fons, 

procedent del llit dels canals de la xarxa de drenatge, el mode de transport de sediment dominant 

en aquesta riera, b) els processos en els vessants, sobretot el rentat de material superficial, 

representa una contribució molt remarcable a la producció de sediment, tenint en compte la 

densa cobertura vegetal de la conca, encara que no és suficient per equilibrar les exportacions de 

sediment, c) el material sorrenc emmagatzemat en el canal principal és 13 vegades superior a la 

sortida anual de material sòlid, d) la producció de sediment de la conca d'Arbúcies està dominada 

pel transport de fons (46%), seguida per la càrrega de material dissolt (30%), i el sediment en 

suspensió (24%) i, e) només el 10% de la producció de sediment prové de la vall principal, degut 

sobretot a una capacitat de transport de sediment baixa en comparació amb les subconques de 

capçalera, que contribueixen en un 90% a la producció anual de sediment.  

Pel que fa a la distribució espacial de les aportacions de sediment en la conca cal assenyalar, a la 

vista dels resultats, que: a) La Font del Regàs presenta les concentracions més petites en aigua de 

material dissolt i en suspensió, però exporta més kg ha-1 a-1 que les altres dues subconques 

estudiades, la riera Xica i la riera de la Pineda. Si relativitzem la quantitat de material exportat per 

unitat de volum d'aigua que surt de cada subconca, comprovem que l'exportació de material 

dissolt i en suspensió de la Font del Regàs és inferior a la de les subconques veïnes, posant de 

manifest la importància de la capacitat de drenatge en relació a l'exportació total de material 

d'una conca de drenatge i, b) la taxa de producció per hectàrea de càrrega de fons sorrenca és 

inferior a la Font del Regàs que a la riera Xica i a la riera de la Pineda, fet que està més controlat 

per la menor presència de material sorrenc en el llit de la primera respecte a les altres, que no pas 

per la capacitat de transport de les rieres estudiades.  

2. La contribució del transport de sorres com a càrrega de fons en la producció de sediment de la 

conca d'Arbúcies és molt alta. La càrrega de fons i la magnitud i freqüència del seu transport a la 

riera d'Arbúcies cal discutir-la a la llum de les  següents consideracions: 

Les taxes de transport de fons a la riera d'Arbúcies són similars, encara que les dades són més 

disperses, a les taxes obtingudes per Leopold & Emmett (1976), a East Fork River, Wyoming, tot i 

que en aquell cas les mostres es van recollir mitjançant sistemes de trampes a més a més de 

mostrejadors Helley-Smith. Com hem assenyalat, però, les dades d'Arbúcies presenten molta 

variabilitat; aquest fet pot ésser degut a variacions en el transport de fons associades al moviment 

de dunes en el llit fluvial durant el presa de mostres, especialment durant cabals relacionats amb 

el nivell del canal ple. Segons Dietrich & Gallinati (1992) sota condicions naturals les variacions en 

el transport de fons són, normalment, més altes del 50% entre mostres. Les variacions a curt 
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termini en el transport de fons, associades al pas de formes en el llit del riu, són un component 

inherent dels processos de transport fluvial. No obstant, la identificació d'aquestes variacions 

depèn de la freqüència del presa de mostres i de la durada del temps de presa de mostres, en 

relació al moviment de les formes en qüestió (Gomez et al., 1989). Presumiblement, el temps de 

presa de mostres a la riera d'Arbúcies va ser, en ocasions, més curt que el necessari per a la 

identificació completa del moviment de les dunes en el canal. Aquest fet podria afectar de 

manera parcial la fiabilitat dels nostres presentats, especialment d'aquells relacionats amb les 

crescudes. 

En rius de llits sorrencs el transport de fons constitueix una petita proporció, entre l'1 i el 20%, de 

la càrrega total transportada (Lane & Borland, 1951; Simons & Sentürk, 1977). Valors similars han 

estat publicats per rius de llit amb graves (McPearson, 1971; Dietrich & Dunne, 1978). La 

producció de material de fons a la riera d'Arbúcies està determinada pel moviment continu de 

material sorrenc en el llit del canal. El transport de fons es va observar fins i tot durant cabals molt 

baixos. Les observacions de camp indiquen que només són necessaris 8 cm d'aigua per a l'inici del 

moviment de la fracció sorrenca en el llit del canal, la qual cosa succeeix un 80% del temps o més. 

La producció anual de sediment com a càrrega de fons en aquesta riera és el 65% de la producció 

total de material sòlid i el 46% de la producció mitjana anual total, incloent-hi el material dissolt. 

La contribució del transport de sorres a la producció de sediment de la conca d'Arbúcies és més 

alta que l'obtinguda en rius de sorres (Lane & Borland, 1951; Simons & Sentürk, 1977) i en rius de 

graves (McPearson, 1971; Dietrich & Dunne, 1978; Duijsings, 1985). Els valors obtinguts en aquest 

treball són similars als publicats per Moosbruger (1957), Hayward (1980), Lauffer & Sommer 

(1982), Kjeldsen (1983), i Ergenzinger & Custer (1983) en rius de muntanya amb còdols i materials 

més grollers. La producció relativament alta de material de fons a la riera d'Arbúcies es deguda 

sobretot a l'alta freqüència de cabals que són capaços de moure quantitats elevades de material fi 

i sorrenc en el llit del riu. Aquest fet condiciona que el temps de residència mitjà del material en el 

canal sigui relativament baix, estimat al voltant dels 28 anys.  

La importància d'un cabal determinat en el transport de material del llit del riu (incloent-hi en 

aquest cas tant el material que es mou en suspensió com el que ho fa per saltació o rodolant) al 

llarg d'un període de temps, està determinada per dos factors: la seva magnitud i la seva 

freqüència. Els conceptes de magnitud i freqüència en geomorfologia varen ser desenvolupats per 

Wolman & Miller (1960). Un dels principis que aquests autors van presentar és que la força 

geomòrfica dominant és un fenomen relativament freqüent. Van suggerir que, en medis 

temperats i humits, el cabal efectiu per al transport de sediment és un cabal amb una magnitud i 

una freqüència similar al cabal dominant que controla la morfologia del canal, és a dir, el cabal 

associat al nivell del canal ple. Fins a l'actualitat no s'han portat a terme gaires intents de 

relacionar el cabal efectiu per al transport de sediment i el cabal dominant en l'evolució de la 

morfologia del canal. Pickup & Warner (1976) van trobar que el cabal efectiu per al transport de 

fons tenia un període de retorn més baix que el cabals del nivell del canal ple. Andrews (1980) va 

mostrar, per al transport total de material sòlid, que el cabal efectiu és un cabal igualat o excedit 

entre 1 i 10 dies cada any (0,35%-3% del temps). Ashmore & Day (1988) van indicar que la 

freqüència del cabal efectiu està relacionada amb la superfície drenada per una conca, i que 

reflexa les diferències en la forma de les corbes de freqüències de cabals. Aquests autors van 

assenyalar que, en conques de drenatge petites, els esdeveniments extrems són els que 
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transporten les quantitats més importants de sediment, mentre que, en conques grans, els cabals 

moderats i freqüents són els que mobilitzen les quantitats més altes de sediment de la conca. La 

producció de material del llit del riu a la conca de la riera d'Arbúcies està dominada per cabals 

d'alta freqüència i moderada magnitud. La Corba de Freqüències de Cabals de l'estació 

d'aforament nº56 (figura 5.4) mostra que els cabals relacionats amb el nivell del canal ple ocorren 

un 2,2% del temps, i que transporten el 35% del material sòlid exportat de la conca (taules 5.10 i 

5.17). La relació entre el cabal efectiu per al transport de material del llit i el cabal dominant en la 

morfologia del canal sembla evident, doncs, a la riera d'Arbúcies. Per tant, es pot concloure a 

partir de les dades obtingudes fins al moment que el cabal efectiu per al transport de material en 

aquesta conca és un cabal de magnitud moderada tal i com va ser suggerit per Wolman i Miller 

(1960) i confirmat per Andrews (1980). D'acord amb Andrews (1980) el cabal efectiu per al 

transport de sediment és idèntic en magnitud i freqüència al cabal associat al canal ple. No 

obstant, Pickup & Warner (1976), Benson & Thomas (1966) i Nolan et al., (1987) varen demostrar 

que el cabal efectiu es troba clarament per sota el nivell del canal ple. Els resultats obtinguts a la 

riera d'Arbúcies confirmen, en aquest sentit, la validesa del concepte de cabal efectiu en el camp 

del transport fluvial de sediment, alhora que estableixen la seva magnitud i la seva freqüència.  
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8.2. VALIDESA I LIMITACIONS DELS RESULTATS OBTINGUTS 

La utilitat dels resultats obtinguts, i resumits en l'apartat anterior, està directament relacionada 

amb la seva fiabilitat. En el nostre cas, la validesa de les dades presentades es veu limitada 

fonamentalment per dos aspectes: 

1. Les mancances tècniques i instrumentals de control i presa de mostres. Com s'ha posat de 

manifest en diverses ocasions al llarg del treball, les principals mancances tècniques han estat: a) 

la manca d'un pont en els punts en que s'ha mostrejat càrrega de fons, molt especialment a la 

sortida de la conca, que ha afectat la cura del presa de mostres, sobretot per sobre del nivell del 

canal ple i, b) la no instrumentació de les seccions de presa de mostres de la riera Xica i riera 

Pineda, que afecta a la cohesió interna de les dades, especialment per les poques dades de 

sediment obtingudes durant les crescudes, comparades amb les obtingudes a la Font del Regàs i a 

la sortida de la conca. En aquest sentit cal destacar la sota-estimació que pensem s'ha produït en 

el càlcul de les taxes de transport de fons de la riera Xica, que no han pogut ser ponderades amb 

dades de cabals de crescuda. No succeeix el mateix amb les dades de la riera Pineda, que malgrat 

presentar un registre més curt, les dades de sediment corresponen a un rang de cabals més 

ample. 

2. La utilització de dades de diversa procedència alhora que una profunditat d'anàlisi diferent de 

les dades presentades. Cal esperar una major fiabilitat de les dades sobre transport fluvial de 

sediment que de les dades de contribució de sediment dels vessants, de la influència humana, de 

les entrades atmosfèriques, i del temps de residència del material, les quals s'han assumit sovint 

com a representatives de tota la conca. D'acord amb els objectius del treball, l'anàlisi en 

profunditat s'ha realitzat especialment per a les dades obtingudes sobre transport de material, 

sobretot sòlid de fons, quedant limitades les altres anàlisi a completar una descripció global del 

balanç de sediment proposat. 
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8.3. IMPLICACIONS GEOMORFOLÒGIQUES 

Partint de la idea de que una conca de drenatge és un sistema en evolució constant des d'un punt 

de vista geomorfològic, volem assenyalar en aquest apartat quines són les conseqüències 

geomorfològiques més importants del balanç de sediment presentat, des de dos angles 

complementaris: 

a) Evolució del relleu: Taxes de denudació de la conca 

A llarg del treball s'han presentat diverses dades sobre taxes de denudació de la conca que ara 

recopilem. Assumint una taxa de denudació global, això és un repartiment uniforme del material 

exportat per a tota la conca de la riera d'Arbúcies, trobem que: 

 Producció global: 14056 t anuals 

 Densitat del material: 2,65 t m-3 

 Superfície de la conca: 106 km2 

Taxa de denudació: 0,05 mm a-1 o 50 mm cada 1000 anys 

Si prenem com a base per a la taxa de denudació les premises assenyalades per a cadascuna de 

les subconques, és a dir, producció i superfície, trobem que: 

 Taxa de denudació Font del Regàs: 0,09 mm a-1 o 97 mm cada 1000 anys 

 Taxa de denudació Riera Xica: 0,08 mm a-1 o 86 mm cada 1000 anys 

 Taxa de denudació Riera Pineda: 0,09 mm a-1 o 98 mm cada 1000 anys 

 Taxa de denudació Vall Principal: 0,025 mm a-1 o 25 mm cada 1000 anys 

 

La taxa de denudació global per a tota la conca d'Arbúcies presenta la mateixa magnitud, encara 

que el valor és superior a la presentada per Dietrich & Dunne (1978), de 33,5 mm cada 1000 anys. 

Cal tenir en compte que la conca estudiada per Dietrich & Dunne (1978) és una conca gairebé en 

equilibri entre les aportacions dels vessants i la producció de sediment de la conca. Aquest fet no 

es dona a la conca d'Arbúcies, ja que les aportacions dels vessants al balanç només constitueixen 

el 54% de la producció global de sediment de la conca. Per exemple, si assumíssim a la conca 

d'Arbúcies una taxa de denudació basada només en les aportacions dels vessants per reptació i 

rentat superficial, trobaríem un valor de 27 mm cada 1000 anys. 

b) Incisió de les valls fluvials  

El baix nivell de correlació entre la producció de sediment dels vessants de la conca per una banda 

i la producció de sediment per un altre, posa de manifest la situació de no equilibri entre ambdós 

processos. Aquest fet podria indicar un procés d'incisió dels cursos fluvials en aquesta conca, 

especialment en els cursos de capçalera, bé sobre el propi substrat rocós de la conca o bé sobre 

els dipòsits al·luvials acumulats en el fons de les valls. A partir de les evidències de camp i les 
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dades geomorfològiques de la conca, pensem que el primer procés seria el predominant en les 

conques capçalera aigües amunt de la vil·la d'Arbúcies, mentre que tant el primer com el segon 

procés serien responsables de la incisió, encara que menor, del curs fluvial en la vall principal de la 

conca, aigües avall de la vil·la d'Arbúcies. 

Per reforçar la hipòtesi d'una incisió dels cursos fluvials en aquesta àrea, fem esment d'algunes 

dades de sismicitat i sismotectònica referents al massís del Montseny a partir del treball de Udías 

(1982). El Pirineu representa el contacte entre les plaques euroasiàtica i la parcialment 

independent de la Península Ibérica, amb falles que afecten a tot el gruix de l'escorça en aquest 

sector. Aquestes falles són actives i són responsables dels majors terratrèmols de la regió. De 

forma general es poden distingir tres zones sismogenètiques en aquesta regió, una de les quals la 

forma l'àrea del litoral que s’estén des de el sud de Girona fins a Tarragona, amb terratrèmols de 

magnitud moderada que no pesen d'intensitat VIII. En aquest sentit, nombrosos sismes registrats 

entre 1906 i 1979 tenen com a epicentre poblacions de l'àrea del Montseny o properes i entre 

aquestes i el mar, especialment en la costa entre Girona i Barcelona: Montseny (1927), Sant 

Celoni (1927), Arenys de Mar (1927), Sant Mateu (1928), Lloret (1930), Llinars del Vallès (1930), 

Sant Celoni (1930), Tossa de Mar (1933), Anglès (1979), etc. 
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8.4. CONTRIBUCIONS DEL PROJECTE DE LA RIERA D'ARBÚCIES A LA RECERCA EN 

GEOMORFOLOGIA FLUVIAL 

En el camp de l'estudi dels processos d'erosió i degradació mediambiental en conques de 

drenatge Mediterrànies, l'estudi de la dinàmica fluvial i els efectes erosius que el transport de 

material sòlid produeix, el coneixement de les variacions en el transport de sediment en 

suspensió i càrrega de fons durant una crescuda i la seva recessió, i l'avaluació dels ajustaments 

que es produeixen en l'equilibri d'un riu desprès d'una crescuda, permeten la predicció i en el seu 

cas la corresponent correcció de les causes que produeixen aquests fenòmens. Per verificar tots 

aquests aspectes és necessari estudiar els diferents tipus de transport de sediment (en suspensió i 

càrrega de fons), els canvis en la geometria del canal al llarg d'una crescuda i la variabilitat en la 

disponibilitat i subministra de material en el canal. L'interès i aplicabilitat d'aquest projecte que 

s'ha portat a terme ve marcat, doncs, per les següents consideracions: 

1. Per la continuació i consolidació dels estudis mediambientals i per un cert grau 

d'innovació pel que fa referència al treball realitzat sobre transport de càrrega de fons, 

dins el marc dels estudis geomorfològics a Catalunya. 

2. Per les aportacions metodològiques i de disseny de recerca a l'estudi del transport de 

sediment en rius de muntanya Mediterrània, especialment pel que fa referència a 

l'interès en la mesura de les variacions en el transport de cabal sòlid al llarg de l'any. 

3. Per l'interès dels resultats en el tractament de problemes de deposició / erosió amb un 

important interès econòmic, especialment en les explotacions de sorres i graves fluvials 

com a àrids, en la vida esperable d'un embassament abans del reompliment, en la 

deposició de material sòlid en les xarxes de clavegueram urbà, en l'aportació de sediment 

als deltes, en aquest cas al del Tordera, etc. 

4. Finalment, aquest projecte contribueix a l'avanç dels estudis geomorfològics en l'àrea 

Mediterrània, ja que ha fet possible la transferència de coneixements  i tecnologia entre 

universitats estrangeres capdavanteres en aquest terreny i la Universitat de Barcelona. 
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8.5. ESTRATÈGIA FUTURA 

En el marc de l'estudi del transport de sediment en llits fluvials formats principalment per sorres i 

graves en l'àrea de les Serralades Costeres Catalanes, els objectius generals a desenvolupar en un 

futur proper a la conca d'Arbúcies vindrien emmarcats en les següents línies de treball: 

a) La recerca de relacions espacio-temporals detallades entre cabal d'aigua i la càrrega de 

fons sorrenca i l'estudi detallat de la variabilitat espacial i temporal del transport de 

partícules de material sòlid i la seva relació amb les condicions hidràuliques del flux i del 

canal. En aquest camp caldria posar l’èmfasi en l'estudi de les pulsacions en el transport 

de càrrega de fons sorrenca i en el moviment longitudinal de les partícules durant les 

crescudes.  

b) L'avaluació de la variació de la geometria hidràulica del canal fluvial durant les diferents 

etapes d'una crescuda i la seva relació amb la quantitat de material remogut pel riu 

durant l'esdeveniment.  

c) L'establiment de prediccions dels efectes de les crescudes, especialment pel que fa als 

problemes sòcio-econòmics que el transport de sediment durant aquests successos 

ocasiona. 

Per poder portar a terme aquestes línies de recerca caldria una millora tècnica notable de la 

instrumentació de la riera, especialment pel que fa a la mesura dels principals paràmetres 

hidràulics i a l'obtenció de mostres de transport de sediment durant les crescudes.  
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Donades les característiques generals de la conca de drenatge de la riera d'Arbúcies: a) substrat 

granític altament meteoritzat, b) disponibilitat hídrica elevada, c) cobertura vegetal de gairebé 

tota la conca, d) activitat humana poc destacable i, e) disponibilitat de material sorrenc al llarg del 

riu, es pot concloure que, en aquest tipus de conques, la contribució del sediment particulat 

provinent dels canals fluvials a la producció de sediment de la conca, especialment com a càrrega 

de fons, és molt més alta que el transport de material en dissolució, essent especialment 

destacada la contribució de les crescudes a aquest transport. Geomorfològicament, aquest fet es 

tradueix en un procés d'incisió de la xarxa de drenatge, especialment de les conques de capçalera. 

Aquesta conclusió global es concreta en una sèrie de particulars, que són les següents. 

1. La producció de sediment d'aquesta conca és de 14050 t anuals, dominada per la càrrega 

de fons, que suposa un 45% del material exportat, seguida de la càrrega de material en 

dissolució que significa una mica menys del 30% del total, i del sediment en suspensió que 

gairebé arriba al 25% de les sortides totals anuals. 

 

a) La taxa de transport mitjana de càrrega de fons és de 27,5 g m-1 s-1 (en pes submergit). 

Aquesta taxa varia entre 1 g m-1 s-1per cabals baixos i 279 g m-1 s-1 per cabals alts durant 

les crescudes. La càrrega de fons sorrenca es mou en el canal el 80% del temps, a partir 

d'un cabal de 210 l s-1 i una força crítica de tall mitjana en el llit de 7,45 N m-2. Durant les 

crescudes la variabilitat del transport de fons és molt alta, arribant a una variació 

mesurada del 700% en intervals de presa de mostres de 10 minuts, fet que posa de 

manifest la importància de les pulsacions de material en relació amb les variacions en la 

topografia i la migració de formes en el canal. La variabilitat mensual i estacional és molt 

acusada arribant, en alguns casos, al 300%. La majoria del sediment transportat com a 

càrrega de fons ho és per cabals de freqüència i magnitud moderada associats al nivell del 

canal ple: el 2,2% del temps es mou el 32% de la càrrega total de fons. És també 

important la quantitats de sediment transportades de manera constant per cabals baixos. 

Hi ha una relació estadísticament significativa entre cabal i taxa de transport de fons. 

 

Pel que fa a la validació de dues equacions clàssiques de transport de càrrega de fons amb 

dades de la riera d'Arbúcies (Meyer-Peter & Müller i Ackers & White), cal assenyalar que 

els valors predits per aquestes equacions mostren, en general un ajustament moderat 

amb les dades d'Arbúcies. No obstant, els valors calculats mitjançant aquestes dues 

equacions per cabals alts no s'ajusten als mesurats al camp durant les crescudes.  

 

b) La concentració de sediment en suspensió està composta bàsicament per talc, mica, 

quars i clorita, essent la concentració mitjana de 190,8 mg l-1, amb una alta variabilitat 

estacional (fins al 100% pels mateixos cabals) així com durant les crescudes (fins al 600% 

pel mateix cabal). La major part del sediment en suspensió transportat ho és per cabals de 

freqüència i magnitud moderada, associats al nivell del canal ple: el 2,2% del temps 

transporta més del 35% del sediment particulat en suspensió. Hi ha una relació 

estadísticament significativa entre cabal i concentració de sediment en suspensió. 
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Globalment, i per tot el cabal sòlid transportat (especialment sorres i graves fines), cal 

assenyalar que:  

 

· El transport de càrrega de fons es més independent que el transport en suspensió dels 

paràmetres hidràulics alhora que és més constant al llarg del temps. 

· El transport de càrrega de fons és més constant a través del temps que el transport de 

sediment en suspensió. 

· Durant cabals baixos i moderats, per sota del nivell del canal ple, la major part del 

material del llit del riu es transportat com a càrrega de fons. 

 

c) La suma de les concentracions mitjanes dels components principals del material dissolt 

és de 5,01 meq l-1. Aquesta concentració està dominada pels carbonats i el calci, seguida 

pel sodi, magnesi, clorurs i sulfats, essent el silici, nitrats i potassi els elements minoritaris. 

El comportament del Total de Sòlids Dissolts segueix un comportament de dilució molt 

clar, que incrementa o redueix la concentració amb el cabal. Hi ha una relació 

estadísticament significativa entre cabal, concentració de material dissolt i conductivitat. 

Les entrades de material dissolt constitueixen un 15% de l'exportació global de material 

dissolt de la conca. 

 

d) La contribució espacial a la producció de sediment de les subconques de capçalera és del 

90%, mentre que la de la vall principal és del 10% del total anual. Aquesta menor 

contribució es deu fonamentalment a una disminució de la capacitat de transport del flux 

degut a una disminució del pendent del curs principal respecte al cursos de capçalera. 

Aquest fet posa de manifest la importància d'incloure el concepte d'àrees de contribució 

juntament amb el concepte de fonts de sediment en els estudis sobre balanços de 

sediment en conques de drenatge. 

 

2.  El transport fluvial de sediment i la incisió de la xarxa de drenatge són els processos 

geomorfològics més importants en aquesta conca. El llit dels canals subministren el 41% 

del material exportat anualment, especialment sorres i graves fines, essent el temps mig 

de residència del material sorrenc en el canal de la vall principal de només 28 anys. 

Aquests fets són un indicador d'un procés d'incisió dels cursos fluvials sobre el substrat 

granític meteoritzat, especialment en les conques de capçalera. Aquest fenomen es veu 

possiblement afavorit per l'activitat sismotectònica en l'àrea del Montseny. 

 

3.  Les aportacions del vessants constitueixen només el 54% de la producció total de 

sediment de la conca. La baixa transferència de sediment dels vessants a la xarxa de 

drenatge provoca un desequilibri entre les aportacions de sediment dels vessants i la 

exportació de sediment de la conca. Aquest fet està condicionat fonamentalment per la 

cobertura vegetal que cobreix un 97% de la superfície de la conca. 
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4. La influència humana en el transport de sediment és poc important, no arribant la 

contribució global mesurada al 0,1% de la producció total anual.  

 

5.  La taxa de denudació global de la conca és de 50 mm per 1000 anys. Aquesta taxa no és 

uniforme per a tota la conca, sent més elevada a les conques de capçalera (>80 mm × 10-3 

anys) que a la vall principal (25 mm × 10-3 anys). La taxa de denudació catiònica de la 

conca obtinguda sobre roca granítica és de 5,45 keq ha-1 a-1 molt més alta que aquelles 

obtingudes sobre roques filítiques en la mateixa àrea d'estudi. La taxa de denudació 

obtinguda en aquesta conca és deguda a la intensa meteorització de la granodiorita, la 

qual allibera gran quantitat de cations i residu fi i sorrenc i els deixa en situació de ser 

transportats. Aquest fet és degut a les temperatures elevades pròpies d'un clima 

Mediterrani juntament amb una alta capacitat de retenció d'aigua de la conca, la qual 

cosa assegura una gran disponibilitat hídrica al llarg de l'any i per tant un transport de 

sediment i material dissolt gairebé constant. 

 

6. La resposta hidrològica a escala mensual es caracteritza per: a) un escolament superficial 

permanent al llarg de tots els mesos de l'any, essent el nombre mitjà de dies sense flux de 

6-7 anuals, especialment durant el mesos d'estiu i, b) un escolament mitjà mensual que 

representa un 33% de la quantitat total d'aigua precipitada.  

 

7.  La resposta hidrològica a escala diària es caracteritza fonamentalment per un llindar de 

precipitació al voltant dels 30 mm diaris que provoca un inici d'escolament significatiu, 

independentment de les condicions hidrològiques antecedents a l'inici de la pluja.  

 

8. Finalment, i des d'un punt de vista tècnic cal assenyalar: a) que el mostrejador Helley-

Smith per a càrrega de fons tot i ser eficient al 100% per a material fins, no ha recollit 

durant les crescudes material més groller de 55 mm (D92 del material del llit). Aquest fet 

posa en evidència que la fiabilitat del mostrejador Helley-Smith disminueix notablement 

en rius que, tot i tenir un llit amb un D50 corresponent a sorres i graves fines el material 

està pobrament classificat, com és el cas de la riera d'Arbúcies i b) que de cara a enfocar 

treballs sobre transport de càrrega de fons, la seqüència tècnica més senzilla d'aplicar 

recomanable en quant a instrumentació i utilització de tècniques de presa de mostres, 

vindria donada per la combinació de: 

 

· Instal·lació de cadenes, que proporcionen una descripció semi-quantitativa del 

transport de fons en una secció determinada, informen sobre el procés dominant en 

aquell punt (rentat i/o deposició), i descriuen la variabilitat espacial del transport en la 

secció. 

· Control de còdols, bé pintats i a poder ser magnetitzats, que informin sobre l'inici del 

moviment i la competència del flux d'aigua en diferents crescudes, i sobre el 

desplaçament longitudinal de les partícules. 

· Utilització del mostrejador Helley-Smith per al presa de mostres sistemàtic i/o puntual 

de la càrrega de fons, sigui de manera integrada en una secció per a tenir taxa de 
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transport mitjà o bé discreta al llarg de la mateixa per a tenir variabilitat del transport 

en una secció determinada. 

· Construcció de trampes i/o aprofitament d'obstacles en el canal per a avaluar la 

producció total del material transportat durant una crescuda. 
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TAULA DE NOTACIONS 

Geometria hidràulica 

Q Cabal en m3 s-1 o l s-1 
q Cabal unitari en m3 s-1 o l s-1 per unitat d'amplada del canal 
w Amplada del canal en m 
d Fondària o calat del flux  
v Velocitat en m s-1 

 
Moviment de les partícules 

v* Velocitat crítica del flux en m s-1  
ρw Densitat del fluid en kg m-3 
ρs Densitat del material en kg m-3 
ρ's Densitat del material en kg m-3 en pes submergit 

0 Tensió de tall del llit del riu en N m-2 

*ci Tensió de tall crítica adimensional 
s(i) Pendent del llit en el sector en tants per 1 
g Acceleració de la gravetat en m s-2 
Di Dmax o partícula més gran en una mostra en mm 
 
Càrrega de sediment 

S Concentració de sediment en mg l-1 
S^ Concentració estimada de sediment en mg l-1 
SS Concentració de sediment en suspensió en mg l-1 
SS^ Concentració estimada de sediment en suspensió en mg l-1 
CE Conductivitat Elèctrica en μS cm-1 
TSD Total de Sòlids Dissolts en mg l-1 
ib Taxa de transport de fons (en pes submergit per unitat de temps i unitat d'amplada (g m-1 s-1) 

K Factor que defineix la rugositat efectiva sobre els grans (equació de Meyer-Peter & 
Müller) 

n' Coeficient de rugositat deguda a la granulometria de la llera (equació d'Strickler) 
no Rugositat total del llit a partir de la fórmula de Manning 
Dgr Mida adimensional del material en la fórmula d'Ackers & White 
Fgr Mobilitat adimensional del material en la fórmula d'Ackers & White 
Ggr Transport adimensional del material en la fórmula d'Ackers & White 
 
Estadística 

N (n)  Número de mostres 
a Constant de l’equació aQb 
b Coeficient de l’equació aQb 
x Mitjana aritmètica de la distribució 

 Desviació estàndard de la distribució 
CV  Coeficient de Variació en % 
r2 Coeficient de correlació 
D25,50 Percentils de la distribució 
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Hidrologia 

AP Precipitació anual 
AR Escolament anual 
AL Pèrdues anuals 
T(RI) Període de recurrència 
Qc Cabal màxim mig diari en m3 s-1 
 
Metodologia 

c Número de voltes del molinet hidràulic  
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Precipitació horària 

Estació pluviomètrica Arbúcies 

(Començament 23/1/92 a les 1.00h) 

Temps Pluja Temps Pluja 

  (h) (0,1 mm)    (h) (0,1 mm) 

1 0,0 25 27,0 

2 0,0 26 57,0 

3 43,0 27 0,0 

4 42,0 28 0,0 

5 39,0 29 3,0 

6 21,0 30 23,0 

7 30,0 31 85,0 

8 11,0 32 69,0 

9 17,0 33 54,0 

10 12,0 34 36,0 

11 20,0 35 14,0 

12 28,0 36 0,0 

13 0,0 37 14,0 

14 0,0 38 50,0 

15 0,0 39 16,0 

16 2,0 40 4,0 

17 20,0 41 11,0 

18 46,0 42 0,0 

19 12,0 43 0,0 

20 0,0 44 0,0 

21 29,0 45 0,0 

22 24,0 46 0,0 

23 60,0 47 0,0 

24 66,0 48 0,0 
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Cabals de la crescuda de 23-24 de gener de 1992 

Estació d'aforament 56, riera d'Arbúcies 

(Començament 23/1/1992 a les 23:00h) 

Temps Cabal Flux de base Resposta 

(hores) (m3 s-1) (m3 s-1) (m3 s-1) 
0   1,10      1,10    0,00 

1   1,34      1,13    0,21 
2   2,04      1,16    0,88 
3   3,30      1,19    2,11 
4   4,01      1,22    2,79 
5   4,26      1,25    3,01 
6   4,26      1,28    2,98 
7   4,01      1,31    2,70 
8   3,89      1,34    2,55 
9   5,05      1,36    3,69 

10   7,70      1,38    6,32 
11   9,20      1,40    7,80 
12 10,00      1,43    8,57 
13 10,00      1,46    8,54 
14   9,80      1,50    8,30 
15   9,60      1,53    8,07 
16   9,40      1,56    7,84 
17   9,40      1,59    7,81 
18   9,20      1,62    7,58 
19   8,80      1,65    7,15 
20   8,60      1,67    6,93 
21   8,10      1,70    6,40 
22   7,85      1,74    6,12 
23   7,55      1,76    5,79 
24   7,10      1,79    5,31 
25   6,95      1,82    5,13 
26   6,65      1,85    4,80 
27   6,30      1,88    4,42 
28   6,02      1,92    4,10 
29   5,87      1,95    3,92 
30   5,73      1,98    3,75 
31   5,46      2,01    3,45 
32   5,32      2,04    3,28 
33   5,19      2,07    3,12 
34   5,05      2,10    2,95 
35   4,91      2,14    2,78 
36   4,78      2,17    2,61 
37   4,64      2,20    2,44 
38   4,52      2,23    2,29 
39   4,39      2,26    2,13 
40   4,26      2,29    1,97 
41   4,13      2,32    1,81 
42   4,01      2,35    1,66 
43   3,89      2,39    1,50 
44   3,77      2,43    1,34 
45   3,70      2,47    1,23 
46   3,65      2,50    1,15 
47   3,60      2,53    1,07 
48   3,53      2,56    0,97 
49   3,53      2,60    0,93 
50   3,42      2,63    0,79 
51   3,42      2,69    0,73 
52   3,30      2,75    0,55 
53   3,30      2,81    0,49 
54   3,30      2,87    0,43 
55   3,19      2,92    0,27 
56   3,19      2,96    0,23 
57   3,19      3,00    0,19 
58   3,07      3,07    0,00 
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Precipitació horària 

Estació pluviomètrica Arbúcies 

(Començament 1/6/1992 a les 1:00h) 

   Temps Pluja 

(h) (0,1 mm) 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

4 0,0 

5 0,0 

6 0,0 

7 0,0 

8 0,0 

9 0,0 

10 2,0 

11 6,0 

12 92,0 

13 90,0 

14 56,0 

15 121,0 

16 35,0 

17 26,0 

18 28,0 

19 12,0 

20 11,0 

21 1,0 

22 0,0 

23 0,0 

24 1,0 
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Cabals de la crescuda d l’1-2 de juny de 1992 

Estació d'aforament 56, riera d'Arbúcies 

(Començament 1/6/1992 a les 13:00h) 

Temps Cabal Flux de base Resposta 

(hores) (m3 s-1) (m3 s-1) (m3 s-1) 

0 0,440      0,440 0,000 

1 0,460       0,440 0,020 

2 0,480      0,450 0,030 

3 0,500      0,460 0,040 

4 1,180      0,470 0,710 

5 4,260      0,475 3,785 

6 3,770      0,480 3,290 

7 3,770      0,490 3,280 

8 3,420      0,500 2,920 

9 3,070      0,515 2,555 

10 2,630      0,520 2,110 

11 2,430      0,525 1,905 

12 2,230      0,530 1,700 

13 2,040      0,545 1,460 

14 1,940      0,560 1,380 

15 1,760      0,575 1,185 

16 1,670      0,590 1,080 

17 1,580      0,605 0,975 

18 1,500      0,620 0,880 

19 1,450      0,630 0,820 

20 1,400      0,650 0,750 

21 1,340      0,670 0,670 

22 1,300      0,690 0,610 

23 1,260      0,710 0,550 

24 1,180      0,730 0,450 

25 1,130      0,750 0,380 

26 1,080      0,780 0,330 

27 1,030      0,810 0,220 

28 0,950      0,840 0,110 

29 0,920      0,865 0,055 

30 0,890      0,890 0,000 
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